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 إهداء
 إلى كل فلسطيني أينما كان

 ويالت التشرد في شتى البقاعإلى كل الجئ تشرد وعانى 

 رحمهما اهللا  األكَرمين إلى روح والديَ 

إلى زوجي العزيز الذي لوال تشجيعه ودعمه لي لما استكملت مشواري 

 فله مني كل التقدير واالحترام هذه الدراسي ولما أتممت رسالتي

 جداً  عليَ  إلى أبنائي األعزاء

 ماجد وخالد

 هذه إلى كل هؤالء جميعًا أهدي رسالتي

 ذاكرتناجهدًا متواضعًا .. يّذكر بما يحاولون محوه من 

 وعمًال جادًا .. يؤكد عزمنا على المضي قدمًا فيما بدأناه

 حتى نلتقي على أرض البرتقال والياسمين

 سنظل نطرق جدران الخزان

 مع من بآذانه صممسِ لنُ 

 إننا عائدوووون

أحفادي ويتناقلوه،  هذا مفتاح بيت أبي، وسيظل هكذا حتى أموت، فيأخذه"

 ن"وووووووووووو فهم بالطبع عائدو 
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 وعرفـان شكر
ه تعالى ووفقني إلى رني بعونِ ) الذي قدَ لْ وجَ  الشكر هللا العلي القدير (عزّ   أقدم

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان  إنجاز هذا العمل على أكمل وجه،
أوًال لقبوله  فيه  بارك اهللا نبيل دخانألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور 

اإلشراف على رسالتي، وثانيًا لتشجيعه وجهده الذي بذله معي إلتمام رسالتي 
 على أكمل وجه.

التي أفخر وأعتز بها  اإلسالميةكما أوجه جزيل شكري وعرفاني إلى الجامعة 
 .وٕالى عمادة الدراسات العليا

ضل في لجنة األفا األساتذةكل من  وعلى  إياد السراجوأثني على الدكتور 
الدراسة الميدانية،  استبانهالذين ساهموا بعلمهم وجهدهم في تحكيم  المحكمين

لجهده الوافر في إجراء  خليل مقدادكما أقدم شكري إلى األخ اإلحصائي 
 الخاصة بالدراسة الميدانية. اإلحصائيةجميع المعالجات 

ذي لم يبخل في كندا ال منذر زموكما أوجه شكري وتقديري لألستاذ الفاضل 
علي بعلمه وتوجيهاته القيمة الخاصة بالرسالة والتي ساعدتني على إتمام 

 رسالتي.
كما أقدم شكري وتقديري إلى كل أقاربي وأصدقائي وزمالئي في العمل 

 .الوجه األكملوخارجه وكل من ساعدني في إتمام الرسالة على 
            

 الباحثة
 أبو رمضانجمال هناء صالح 
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لدراسة باللغة العربيةلخص ام  

 

 :الملخص

 حيث ،دراسة نفسية تحليلية،  نتناولت الدراسة الحالية حق العودة لدى الالجئين الفلسطينيي
 ،حق العودةباستهدفت هذه الدراسة معرفة األبعاد النفسية المسئولة عن تمسك الالجئين الفلسطينيين 

وتم تطبيق استبانه لقياس مستوى  ،حليليولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الت
 :، وهي من إعدادفي قطاع غزة نوالتمسك بحق العودة لدي الالجئين الفلسطينيي االنتماء للوطن

كعوامل مكونة للعامل العام الذي  للكشف عن األبعاد النفسية واستخدام التحليل العاملى ،الباحثة
 البعدية أبعاد تصف األبعاد النفسية وهي (، وتم الحصول على ثمانيمثل التمسك بحق العودة

 البعد الديني، البعد الوجداني، البعد االقتصادي، البعد الثقافي، البعد الوطني، البعد االجتماعي،
في محافظات  الالجئين) فرد من 639تكونت عينة الدراسة من ( و )،السياسي البعد القانوني،

 .اثإن )%46.9(و، ذكور )%53.1(قطاع غزة، منهم 

 ،%)89.5( بلغ والتمسك بحق العودة إلى الوطن النتماءوأظهرت نتائج الدراسة أن الوزن النسبي ل
 بوزن الوطني البعدو  ،)%94.1(على وزن نسبي  الديني البعد حصل فقدلدى أفراد العينة الكلية 

 نسبي بوزن الثقافي البعد ثم ،)%92.3( نسبي بوزن الوجداني البعد ثم ،)%93.1( نسبي
 نسبي بوزن االقتصادي البعدو  ،)%87.3( نسبي بوزن االجتماعي البعد ويليه ،)92.0%(
كما  )،%78.5( نسبي بوزن السياسي البعدو  ،)%78.5( نسبي بوزن القانوني البعدو  ،)79.2%(
 والتمسك بحق العودة إلى الوطن االنتماء مستوى فيالدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية ت ظهر أ

، الوجداني البعد، االقتصادي البعد، الثقافي البعد، الوطني البعد، االجتماعي البعد( اليةالت وأبعاده
 بين إحصائية داللة ذات فروق تظهرلم  و ،اإلقامة ألماكن بالنسبة )السياسي البعد ،الديني البعد

 البعد( ليةالتا وأبعاده والتمسك بحق العودة  إلى الوطن االنتماء لمستوى بالنسبة واإلناث الذكور
 البعد، الديني البعد، الوجداني البعد، االقتصادي البعد، الثقافي البعد، الوطني البعد، االجتماعي

  جوهرية ذات داللة إحصائية في مستوى االنتماء إلى الوطن اً فروق أظهرتفي حين  ،)السياسي
 وجود كما ظهرار الكبيرة، ألفراد العينة، لصالح األعم بالنسبة للفئات العمرية والتمسك بحق العودة

 للحالة بالنسبة والتمسك بحق العودة الوطن إلى االنتماء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق
 إحصائية داللة ذات اً فروقأظهرت نتائج الدراسة . كما نيالمتزوج، لصالح العينة ألفراد االجتماعية

، الفروق كانت التعليمي للمستوى النسبةب الكلي والتمسك بحق العودة إلى الوطن االنتماء مستوى في
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 مستوىال في إحصائية داللة ذات فروق ودلصالح المستويات التعليمية الثانوية فأقل، كما ظهر وج
الفروق كانت  ،الشهرية الدخل ياتلمستو  بالنسبة والتمسك بحق العودة إلى الوطن النتماءل الكلي

 لصالح األفراد الذين ال يوجد دخل ثابت لهم.
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Abstract 
 

The current study addressed, the right of return of Palestinian refugees to 
study psychological analysis, a subject of great importance in reaching the 
dimensions of psychological responsible for upholding the right of return as 
part knowledge useful in the practical aspects, This study aimed to know 
the psychological dimensions responsible for adherence to the Palestinian 
refugees right of return, and to achieve the goal of the study was used 
analytical descriptive method was applied a questionnaire to measure the 
level of belonging to the homeland, which is prepared by the researcher, the 
researcher using the factor analysis for the detection of psychological 
dimensions, and were obtained on eight dimensions describe the 
psychological dimensions, namely (the social dimension, the national 
dimension, the cultural dimension, the economic dimension, the emotional 
dimension, the religious dimension, the legal dimension, the political 
dimension), the sample study consists of (639) of the individuals in the 
governorates of the Gaza Strip, of whom (53.1%) males and (46.9%) 
females. 
The study results showed that the relative weight to belong to the country 
amounted to (89.5%) of members of the total sample has got،the religious 
dimension of the weight of a relative is (94.1%), the national dimension 
and the relative weight  is (93.1%), then the dimension of emotional 
relative weight is (92.3%), the cultural dimension relative weight is 
(92.0%), the social dimension and relative weight is (87.3%), the legal 
dimension and the relative weight  is (78.5%), the economic dimension and 
relative weight is (79.2%), and the political dimension and the relative 
weight is (78.5%). 
As shown by the study we found the significant differences between the 
level of affiliation to the homeland and dimensions of the following (the 
social dimension, the national dimension, the cultural dimension, economic 
dimension, the dimension emotional, the religious dimension, the political 
dimension) for accommodation, and did not find statistically significant 
differences between males and females for the level of affiliation to the 
homeland and nominally the following (the social dimension, the national 
dimension, the cultural dimension, economic dimension, the dimension 
emotional, the religious dimension, the political dimension), while there 
were significant differences in the level of belonging to a homeland for the 
age groups for members of the sample, the differences were for the older 
age groups, as shown by the presence of statistically significant differences 
in the level of affiliation to the homeland for the social situation of 
members of the sample, the differences were in favor of married couples. It 
also found statistically significant differences in the level of belonging to a 
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nation overall for the educational level, the differences were in favor of 
educational levels, high school or less, as shown by the presence of 
statistically significant differences in the level of belonging to a nation 
overall for levels of monthly income, differences were in favor of 
individuals who have no fixed income. 
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األول الفصل  

 الفلسطينيين لدى العودة حق
 تحليلية نفسية دراسة

 :المقدمة

 في وتعالى سبحانه هللا يقول حيث األرض مع عالقة في وهو األولى اإلنسان خطوات منذ
 ِفيَها ُيْفِسدُ  َمن ِفيَها َأَتْجَعلُ  َقاُلواْ  َخِليَفةً  اَألْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي ِلْلَمالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ (: العزيز كتابه

 ) 30ة:آيالبقرة سورة) (َتْعَلُمونَ  الَ  َما َأْعَلمُ  ِإنِّي َقالَ  َلكَ  َوُنَقدُِّس  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ  الدَِّماء َوَيْسِفكُ 

 ) 36(سورة البقرة:آية ) ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعٌ  ُمْسَتَقرٌّ  اَألْرضِ  ِفي َوَلُكمْ (

 )55:آية طهسورة ) (ُأْخَرى تَاَرةً  ُنْخِرُجُكمْ  َوِمْنَها ُنِعيُدُكمْ  َوِفيَها َخَلْقَناُكمْ  ِمْنَها(

ث يولد حي ،إن ارتباط بني آدم الفطري باألرض والتي خلقت منها مادته ارتباط وثيق
اإلنسان عليها وينعم بخيراتها ويجد فيها األمن واألمان وينمو، وينمو معه دوره الذي كلفه اهللا تعالى 

 ).2009،عمارها والحفاظ عليها (السيدإفي 
فمن الواضح أن اإلنسان عندما يولد تنشأ له عالقة باألرض التي ولد عليها وعالقة 

قومه وهذه العالقة مع األرض والشعب سابقة على بمحيطه العائلي األوسع الذي يشمل وطنه و 
عالقة اإلنسان بالدين وقد جاء بعد ذلك الدين لتعزيز ارتباط اإلنسان بوطنه وعائلته الكبيرة وقد 
اعتبر الدين الوطن من المقدسات التي يجب الدفاع عنها والمحافظة عليها، والمتهاون بوطنه 

النصوص الدينية (إن حب األوطان من اإليمان) وٕاذا  متهاون في دينه حتمًا ولذلك ورد في بعض
حيث يطور الطفل من خالل .)2007،معايطة(وطنه. أردت أن تعرف وفاء اإلنسان فانظر حنينه إلى

لمكان، وفيما بعد يطّور مشاركته االجتماعية في المكان الذي يعيه ويطمئّن إليه. باالحواس وعيه 
ان الُمعّرف واألمن بالنسبة لإلنسان حيث يجّسد المكان في كلنا يعرف ما يسببه اإلبعاد عن المك

ال يوجد إنسان خارج المكان  ،حياة كل إنسان محوًرا هاًما من محاور بناء وتطوير الهوية الشخصية
أو الزمان، فاإلنسان يبدأ بالتعّرف على نفسه من خالل عالقته بالمكان الذي يعيش فيه وهذه 

معرفة المكان والتأكد من  ،سان والمكان تبدأ منذ الطفولة المبكرة للطفلالعملية التبادلية بين اإلن
هما مشروع نفسّي هام من أجل تطّور الطفل ومن أجل إرساء حاّسة األمان والطمأنينة  اً حيثياته إذ

المكان  . يكون من الصعب جًدا على اإلنسان أن يبني له شكًال ولغة وهوية بدونهاالمكانية والتي 
ثقافية هو ليس الطبيعة الجغرافية والبيئية التي نعيش فيها، وهو ليس مجرد  -نظر نفسمن وجهة 

معطيات طبيعية مجردة يمكن تدوينها على شكل معلومات، بقدر ما هو صور ومعاني ذهنية 
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يعيشها اإلنسان. هذه الصور تنمو وتتطور من خالل العالقة التي تربط اإلنسان بمكانه، وتسّمى 

وعند دراسة أي عالقة بين أي شخص أو مجموعة سكانية    ).2007،كريم(."انية"الهوية المك
 ،واألرض التي يعيشون عليها يفترض أن نقرأ جيدًا النظرة إلى هذه األرض ومعادلة العالقة معها

يرى في األرض خياره الذي يجب أن يدافع الذي ففرق بين الوطن وفرصة العمل وفرق بين اإلنسان 
أجله وبين من يرى في األرض مكانًا للعيش تتضاءل قيمته إذا وجد مكانًا آخر عنه ويضحي من 

 ).2007 ،معايطة(بمواصفات إيواء أفضل 
 

يجب أن تكون عالقة اإلنسان بوطنه، أما  )(توضيح بالرأي األول وعلى هذا األساس
ذات مساحة  ةنمعي ةجغرافيقطعة مجرد  تبالنسبة لإلنسان الفلسطيني فإن فلسطين بالنسبة له ليس

محددة، ألنه ليس باستطاعتنا أن نأخذ قطعة من األرض في أستراليا مثًال أو في غيرها من دول 
العالم ولها المواصفات نفسها من حيث المساحة والجغرافيا ونسميها فلسطين، وهذا يكشف لنا أن 

فلسطينيين بين فهناك فرق لدى ال )2006 ،(األمينفلسطين الوطن هو معنى ال ينطبق على سواه 
مفهوم األرض كجغرافيا ومفهوم األرض كوطن وعن البروفسور اللبناني إبراهيم السلطي، أحد كبار 

"األوطان ليست كالفنادق، إذا لم  -األطباء في الجامعة األمريكية في محاضرة له في عمان قوله:
ولكن األمر يتعلق بفك تعجبنا خدمة أحدها تركناها إلى آخر وهنا ال نتحدث عن سفر لعلم أو عمل 

لقد كانت    ،) 2009،معايطةارتباط نفسي وعقلي بين الشخص واألرض التي كان يعيش عليها (
المأساة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني في هذا العصر، السبب الرئيسي في دفع أبنائه إلى 

وهي  – )1948()، حيث قامت إسرائيل في العام 115:2007الهجرة للمنافي البعيدة (المحمدي،
بغزو فلسطين وهي الغالبية الوطنية وطردت أهلها من ديارهم وأزالت آثارها  –األقلية األجنبية 
مما ساهم في تمزيق وشائج الشعب بأرضه ونزع الطفل من أحضان أمه وكان  ،الطبيعية والثقافية

اضطر  مما 11:2001)، (أبو ستةفصل الشعب الفلسطيني عن أرضه وتشتيتهم  ذلك نتيجة
عشرات األلوف من أبناء شعبنا للجوء إلى دول وبلدان كثيرة، بحثًا عن لقمة العيش واألمن 
واالستقرار المفقودين، لقد تحولت حياة الفلسطيني المقهور إلى جحيم متصل وعناء ال ينقطع بعد 

ة مستمرة، ن المأساة ما زالت قائمأوبالرغم من  ،حرمانه من بلده وأرضه ومسكنه الذي كان ينعم به
فإن حلم وأمل الخالص والعودة إلى أرض الوطن الحبيب  ،يتجرع أبناء شعبنا كأسها إلى يومنا هذا

نعم، إن اإلنسان  لم يغب لحظة واحدة عن روح اإلنسان الفلسطيني المعذبة –فلسطين  –
ل عن العودة الفلسطيني لم يفقد األمل وحلم العودة، برغم ما يمكن أن يقدم له من نعم الحياة. كبدي

إلى وطنه فلسطين.هذا اإلنسان الفلسطيني رغم معاناته المستمرة ينهض منتفضًا ثائرًا متحديًا، مرة 
تلو أخرى ليذهل العالم من جديد، وذلك من خالل ما يسطره من بطوالت ومالحم نضالية عظيمة، 

مًا، وبناء دولته عبر مسيرته الكفاحية من أجل الحرية والخالص، والعودة إلى وطنه حرًا كري
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)، ذلك 115:2007المستقلة، والعيش بأمن وسالم مثل باقي األمم والشعوب األخرى (المحمدي،
األمن واألمان الذي يبدو إلى هذه اللحظة لم يتحقق له خارج وطنه وبعيدًا عن أرضه وأرض 

عقيدة ال تتزعزع. ن مإن تشبث الفلسطينيين بأرضهم لهو أكبر دليل على قوة إيمانهم النابع  أجداده.
العقيدة التي تدفعه إلى التمسك بأرضه ووطنه وما شرع الجهاد في سبيل اهللا إال للدفاع عن العقيدة 
واألوطان فيقال: محبة األوطان من دالئل اإليمان وقدوتنا في حب الوطن سيد الخلق صلى اهللا 

ًا إياها: واهللا إنك ألحب عليه وسلم الذي لما خرج من مكة نظر إليها نظرات حانية وقال مخاطب
أرض اهللا إلي وٕانك أحب أرض اهللا إلى اهللا ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت 

 ).12 2008:،(بواطنة
 

األبعاد  الجئين الفلسطينيين من خالل دراسةلحق العودة ل لذا فإن هذه الدراسة تتناول
 بحق العودة. تمسكاً  ما بينهاوالتي تشكل في )1948(سنة  الالجئين الفلسطينيينالنفسية لدى 

ألنه حق  كفلته لهم جميع المحافل الدولية اً مقدس حقاً  يعتبر الفلسطينيون حق العودةحيث 
تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ األزل وارتباطهم بالوطن، وألنه حق شرعي لهم في 

ضارب في أعماق  أرض الرباط وألنه حق قانوني ثابت، وحق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين
 .التاريخ، وجذوره أقدم من جذور البريطانيين في بريطانيا، وبالطبع أقدم من األمريكان في أمريكا

) على الحق القانوني للعودة الفلسطينية حيث 1948وقد أشارت وثائق األمم المتحدة وقراراتها عام (
ن جريمة ضد مبادئ العدل صرح الكونت فولك برنادوت وسيط األمم المتحدة حينها بقوله ستكو 

األساسية إذا ما تم إنكار حق الضحايا األبرياء لهذا النزاع بالعودة إلى ديارهم (أبو 
 ).13:2001ستة،

 )1948(إن المجتمع الدولي قد أقر للشعب الفلسطيني حق العودة إلى بالده منذ العام   
لالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم يقضي بعودة ا اً أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار حيث 

منه  11، الذي ينص البند )1948(كانون أول/ 11 /الصادر بتاريخ  194وهذا القرار يحمل رقم 
على أّن الجمعية العمومية لألمم المتحدة "تقّرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، 

رانهم، ووجوب دفع تعويضات عن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جي
ممتلكات الذين يقّررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من 
الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف، أن يعّوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل 

لفقرة الثانية) من اإلعالم العالمي (ل المادة الثالثة عشرةأن حيث  ولةئالحكومات أو السلطات المس
و في أن يعود  وأي بلد آخر ه(لكل إنسان الحق في أن يغادر بلد لحقوق اإلنسان تنص على أن

 ).41: 1957،(الدباغ إلى بلده)



 5  

فبالرغم من أن معظم أهل فلسطين مهجرون في كل بقاع األرض إال أن أغلب الجيل الجديد يحن 
وأجدادهم وذلك نتيجة تناقل حق العودة إلى األرض المسلوبة عبر لفلسطين كما يحن لها آباؤهم 

على االنتماء إلى بلدهم األصلية والتعريف بها حيث  )1948(تربى أحفاد الالجئين منذ  األجيال.
بوطنه مسقط رأسه وبشجرة الزيتون  ينة بحقه في كيانه وهويته المرتبطيرتبط حق الفلسطيني بالعود

ه، ومنبع كرامته وهو ما صرح به العديد من الالجئين داخل فلسطين ممن مصدر رزقه وعماد غذائ
وهو ما أشار إليه كاتب إسرائيلي اسمه ، الل مقابالت أجرتها الباحثة معهمعاشوا النكبة وذلك من خ

داني روبنشتاين في كتابه (الناس الذين ليس لهم مكان): (أعجب لهؤالء الفلسطينيين فشعوب العالم 
).201:2001ي مكان، أما هم الفلسطينيون، فإن المكان يعيش فيهم) ( أبو ستة،كله تعيش ف

  
وٕان الدفاع عن الحق واجب مشروع  ،وألن الحقوق ال تموت بالتقادم فهي ميراث طبيعي

وال يحق ألي جهة التنازل عن  ،فحق العودة هو حق شخصي لكل فرد من أبناء الشعب الفلسطيني
وبمناسبة الذكرى ، فلكل فرد حقه في أرضه وبيته ووطنه ،لملكيةالحق الشخصي المرتبط بحق ا

تتبع للمسار التاريخي لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم فقد قاوم الوالستين للنكبة ومن خالل  الثالثة
الالجئون العديد من المحاوالت لثنيهم عن التمسك بحق العودة تارة بالمغريات وأخرى بالضغوط 

لباحثة التوصل إلى المكونات النفسية التي أدت إلى هذا اإلصرار والتمسك دون جدوى ولكن تريد ا
أن إسرائيل تستطيع أن  من فبالرغموألن مشكلة الالجئين الفلسطينيين لها أبعادها الخاصة ، باألرض

تستمر في رفضها لعودتهم طالما أنها تمتلك القوة التي تمكنها من ذلك في مواجهة عجز عربي 
هذا لن يؤدي إلى إنهاء هذه المشكلة، طالما بقي خيار أصحابها هو عودتهم إلى  وفلسطيني، لكن

وألن حق العودة موجود في وجدان كل فلسطيني فبالرغم من   ). 37:2006ديارهم األصلية (ديب،
 تهجيرهم وتشتيتهم في كافة أنحاء العالم فقد حافظوا على بنية منسجمة ترتكز على العائلة والقرية.

وألن معظم الدراسات التي تناولت حق العودة كانت من الناحية  على ما سبقوبناًء 
ارتأت الباحثة  على حسبما اطلعت عليه الباحثة.القانونية والتاريخية ولم يتطرق أحد للناحية النفسية 

في هذا البحث أن تتعرف على طبيعة األبعاد النفسية المسئولة عن تمسك الفلسطينيين بحق العودة 
ديل عنها واعتبار ذلك من ثوابته التي ال يسمح ألحد بالمساومة عليها لدى عينة من دون ب

إلنسان ارتباط او ، لذا فإن هذه الدراسة تتناول سيكولوجية االنتماء للوطن، ينالفلسطيني الالجئين
 .بوطنه من الناحية النفسية
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 مشكلة الدراسة:

 التساؤل فيسابقة تتحدد مشكلة الدراسة من خالل الوضع االجتماعي والسياسي والدراسات ال
ما األبعاد النفسية المسئولة عن تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة لدى " :التالي الرئيس

 ؟"عينة الدراسة

 :التالية األسئلة منه يتفرع
 لالجئين الفلسطينيين بحق العودة؟النفسية المسئولة عن تمسك ا األبعادما  .1
تأثيرًا في تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة لدى عينة  نفسيةاألبعاد الأكثر ما هى  .2

 ؟الدراسة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد النفسية المسئولة عن التمسك بحق العودة  .3

 مدينة)؟  –تعزى لمكان اللجوء (السكن) (مخيم 

التمسك بحق العودة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد النفسية المسئولة عن .4
 ذكور)؟ –(إناث  تعزى للنوع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد النفسية المسئولة عن التمسك بحق العودة  .5

من -عاماً  50عامًا إلى أقل من 30من -عامًا  30عامًا إلى أقل من 18تعزى لفئة العمر (

 ؟)عامًا فأكثر 50

األبعاد النفسية المسئولة عن التمسك بحق العودة فروق ذات داللة إحصائية في  هل توجد .6
 ؟أرمل) -مطلق -متزوج-إلى الحالة االجتماعية (أعزب تعزى

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد النفسية المسئولة عن التمسك بحق العودة  .7
دوالر إلى أقل من 500من -دوالر500أقل من –دخل لي  ( التعزى للمستوى االقتصادي

 ؟دوالر فأكثر)1000 -دوالر1000

 :الدراسة أهداف

 الدراسة إلى ما يلي: تهدف
 الكشف عن األبعاد النفسية المسئولة عن تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة. -1

تأثيرًا في تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة لدى عينة  األبعادأكثر الكشف عن  -2
 الدراسة.
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 –قرية  –مكان اإلقامة (مدينة إلى  األبعاد النفسية تعزىالتعرف إلى الفروق في متوسط  -3
 .مخيم)

 إناث). –التعرف إلى الفروق في متوسط األبعاد النفسية تعزى للنوع (ذكور  -4

هل توجد فروق ذات  الكشف عن الفروق في متوسط األبعاد النفسية التي تعزى لفئة العمر -5
تمسك بحق العودة تعزى لفئة العمر داللة إحصائية في األبعاد النفسية المسئولة عن ال

  .)عامًا فأكثر 50من -عاماً  50عامًا إلى أقل من 30من -عامًا  30عامًا إلى أقل من 18(
 -متزوج-إلى الحالة االجتماعية (أعزب التعرف إلى الفروق في متوسط األبعاد النفسية تعزى -6

 .أرمل) -مطلق
(الدخل  ي تعزى للمستوى االقتصادي.الكشف عن الفروق في مكونات األبعاد النفسية والت -7

 .دوالر فأكثر)1000 -دوالر1000دوالر إلى أقل من 500من -دوالر500أقل من –لي 

 :الدراسة أهمية
 واألهمية نظريةال األهمية أهمية موضوع الدراسة ويمكن تصنيفها إلى في الدراسة أهمية تكمن

 :يلي كما تطبيقيةال

 :النظرية األهمية:  أوالً  
 .حسب علم الباحثة د دراسات سابقة حول موضوع األبعاد النفسية نحو حق العودةال يوج -1
تنبع أهمية الدراسة من أهمية التوصل لألبعاد النفسية المسئولة عن التمسك بحق العودة.  -2

 (كجانب معرفي يفيد في الجوانب التطبيقية).
 .سيعلم النفس السياإثراء المكتبة النفسية بإضافة الجديد إلى ميدان  -3
تفيد الباحثين في  حيث الدراسة تفتح الباب واسعًا لمزيد من الدراسات التي تتناول الظاهرة -4

الدراسات المتعلقة بهذا الجانب والتي يمكن أن تجرى في هذا االتجاه (العالقة بين األبعاد 
 النفسية وحق العودة).

 :التطبيقية األهمية
فسيين بناء على نتائج الدراسة في وضع تساعد المتخصصين والتربويين واألخصائيين الن -1

البرامج التربوية والنفسية لدعم البناء النفسي لالجئين الفلسطينيين والحفاظ على ثوابتهم في 
 تحرير أرضهم واسترجاع حقوقهم والعودة إلى أوطانهم.

وضع برامج توعية تأخذ طابع وطني وديني وسياسي لإلبقاء على جذوة التمسك بحق العودة  -2
 ة لدى األجيال المتعاقبة وعدم إخمادها.متقد
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حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة  –تدعم تمسك أصحاب القرار السياسي بمبدأ حق العودة  -3
وهو حق شخصي غير قابل للتصرف من أي جهة مهما  –إلى أمالكهم وبيوتهم ومدنهم 

 ولية معيقة.كانت صفتها وال يسقط بمرور الزمن أو نتيجة ظروف وأوضاع إقليمية أو د
رسالة إلى جميع المؤسسات الدولية واإلنسانية بأن تعطي أهمية بالغة وتساهم في مساعدة  -4

 الفلسطينيين على استرداد حقهم في العودة إلى وطنهم وأرضهم.
 

 :مصطلحات الدراسة

 :العودة حق تعريف
 توق أي في أو )1948( عام سبب ألي موطنه من خرج أو طرد الذي الفلسطيني حق هو

 قبل اعتيادية حياة فيه يعيش كان الذي البيت أو األرض أو الديار إلى العودة في ذلك، بعد
 ذرية على كذلك وينطبق امرأة، أو رجالً  كانأ سواء فلسطيني كل على ينطبق الحق وهذا ،)1948(

عددها وأماكن تواجدها ومكان والدتها وظروفها السياسية واالجتماعية بلغ مهما منهما أي
 )2007حق العودة،دليل ( .قتصاديةواال

 الفردي الالجئين حق:ويعني الدولي، القانون مواثيق مع ينسجم وجماعي فردي حق وهو
 وال طارئ سياسي حدث أي الحق هذا يغير وال وطنهم، في والعيش ديارهم إلى بالعودة والجماعي

 في فلسطين(  الدولية اتوالمعاهد واالتفاقات الدولي القانون مبادئ وتكفله تقادم، أي يسقطه
 وٕان سياسية، أبعاد الوقت نفس وفي مدنية، طبيعة ذو حق هو الحق هذا أن كما) 2007 الذاكرة،
 ).2002،بديل( الدولي القانون بموجب محرمتان هما والتهجير الجنسية من التجريد عملية

 تعريف الالجئ الفلسطيني:
كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي  نروا الالجئ الفلسطيني بأنه "أي شخصتعرِّف األ

، وفقَد مسكنه وسبل 1948أيار/مايو  15م إلى 1946خالل المرحلة الممتدة من حزيران/يونيو 
نروا د من البلدان التي تقدم فيها األ) إلى واح1948)، ولجأ في عام (1948عيشه نتيجة نزاع سنة (

 .)11 2006:،مرة( اخدماتها، وأن يكون مسّجًال في نطاق عملياتها ومحتاجً 
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 لتمسك بحق العودة:ل النفسية  بعاداأل

وهي مجموعة المكونات المختلفة المسئولة عن تمسك اإلنسان الفلسطيني بحق عودته 
ه األداة التى أعدتها الباحثة لهذا الغرض يسحسب ما تق 1948 إلى أرضه التي هجر منها عام 

 وتتضمن األبعاد التالية:

 والذاكرة والخيال واألفكار المشاعر من تتألف والتي الداخلية أو النفسية األبعاد :النفسي البعد  
 .الشخصية وشكل
 فلسطين بأرض يتشبثون فجعلهم وتعميقه الفلسطينيين عند الديني الوعي في يظهر: الديني البعد

 شروالمن المحشر أرض وعن القدس مدينة وعن الرباط أرض عن دفاعاً  رخيصة دماءهم ويبذلون
   .العودة بحق التمسك عنه نتج الذي للفلسطينيين النفسية الناحية على المفاهيم هذه وأثر

 االستقرار من تمكنهم لم دول أو مجتمعات إلى مستقرة مجتمعات من االنتقال :االجتماعي البعد 
 واستولت أرضهم من الفلسطينيين إسرائيل طردت عندما )1948( العام في ذلك وكان) الشتات(

 .الجغرافية باإلبادة عليه والحكم أرضه عن الفلسطيني الشعب فصل وتم ديارهم على

 وأساسه مفهومه حيث من العودة بحق المرتبطة والقضايا األفكار كافة به ويقصد: الثقافي البعد 
 األفكار بعالقة الدراسة هذه في العودة حق ثقافة وتقاس منه إسرائيل وموقف تطوره ومراحل القانوني

 .العودة بحق وتمسكهم الفلسطينيين الالجئين لدى النفسية بالناحية القضاياو 
 اً ارتباط ووطنه بأرضه الفرد تربط التي ألحاسيسوا والمشاعر القيم من ويتألف: الوجداني البعد
 .اً نفسي

وهو عبارة عن الحقوق الثابتة، والصراع من أجل السيادة الوطنية وحق العودة  :البعد الوطني
 .)1948(الفلسطيني إلى األرض التي هجر منها عام  للشعب

فقدان األمالك الخاصة بالالجئين نتيجة للهجرة القسرية وتدميرها وٕاتالفها فبعد أن  البعد االقتصادي:
كانوا مالكين لألرض والمسكن ووسائل إشباع الحاجات أصبحوا ساعين وراءها بشق األنفس في 

 أرض الشتات.
  :الدراسة حدود
 فلسطين المحتلة. –جرى تطبيق الدراسة على الالجئين في قطاع غزة  :المكاني الحد

 .2010/2009الثاني من العام الدراسي  الدراسي الفصل خاللهذه الدراسة  أجريت :الزماني الحد

: تم تطبيق الدراسة على الفلسطينيين المهجرين من ديارهم في فلسطين (سواء عاشوا النوعي الحد
 في قطاع غزة. أم المقيمون الدهم وأحفادهم)وأو  هم النكبة
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 الثاني الفصـــــل

 النظــري اإلطــار

 

 

 :حق العودة لدى الشعب الفلسطيني المبحث األول 

 :لوطنا إلى االنتماءسيكولوجية  المبحث الثاني 

 وأبعادها النفسية الهجرة: لثالمبحث الثا 
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النظري اإلطار  

 األول المبحث

 1948)ى الالجئين الفلسطينيين (حق العودة لد

 تمهيد:

عامًا من التشريد إلى ويالت الحرب واالضطهاد وٕانكار  63إن الشعب الفلسطيني تعرض خالل 
الهوية الوطنية والتمييز العنصري والتنظيف العرقي، وعانى نفسيًا وماديًا. وكان ضحية لعملية 

استبداله بمهاجرين من جميع أنحاء العالم منظمة ومدبرة ومدعومة من الخارج القتالعه من وطنه و 
وفق أكثر القوانين ظلمًا وعنصرية وهو قانون العودة (اإلسرائيلي) كما أن هذا الشعب ال يزال يمثل 
حتى اليوم أكبر عدد من الالجئين والمهجرين في العالم وأقدمهم في الشتات إذ يبلغ عددهم حوالي 

 .أكملهماليين تمثل ثلثي الشعب الفلسطيني ب 6

وبما أنه لم يتمكن حتى اآلن من تحقيق حقه الطبيعي في العودة إلى وطنه وتعويضه عن خسائره 
رغم اإلجماع الدولي المنقطع النظير والمتمثل في مئات القرارات الصادرة عن هيئة األمم المتحدة 

عودة لدى تتناول  في هذا الفصل مفهوم و ثقافة حق الأن  الباحثة ارتأت .والمجتمع الدولي
 ، وما نص عليه القانون الدولي حول حق العودة 1948)الالجئيين الفلسطينيين (

 :العودة حق
 هذه وفي تركها على أرغموا التي األصلية ديارهم إلى الفلسطينيين الالجئين عودة هو

 تنفيذاً  غزة وقطاع الغربية الضفة على) 1948( مهجري من الشتات فلسطيني عودة يعني ال الحالة
  ).1998:75،سالم( األصلية ديارهم إلى إعادتهم أجل من النضال يجب أنه مع العودة لحق

 األساسي الضمان أو السياسي الموقف هو بالعودة الفلسطينيين حق أو العودة حقو 
 أو تركوها التي وقراهم لمنازلهم بالعودة الحق نسله، أو األول الجيل سواء الفلسطينيين، لالجئين
) الفلسطينية والمناطق إسرائيل اليوم عليها تقوم التي( التاريخية فلسطين في تركها على اجبروا
 ،)الحرة الموسوعة ويكيبيديا من( 1967حزيران/يونيو وحرب )1948( عام فلسطين لحرب كنتيجة
 إلى المشردين السكان إعادة في تتمثل الالجئين ومشكلة اإلنسان حقوق بين أخرى صلة وهناك
 في بوضوح اعليه منصوص الخاص بلده إلى المرء عودة في الحق نإ ،دمجهم وٕاعادة الوطن

 والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في ومدون اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن
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، )بلده دخول حق من تعسفاً  شخص أي حرمان يجوز ال( أنه على األخير الصك هذا وينص
 من متنوعة لمجموعة الصعبة الظروف هذه ظل في العودة في الالجئين رغبة أسباب وترجع

 الوطن إلى العودة الالجئون يقرر أفغانستان، في الحال هو مثلما األحيان، بعض ففي ،األسباب
 كانت ولو حتى إقليمهم، أو مقاطعتهم إلى عادت قد واالستقرار السلم من مقبولة درجة ألن

 حاالت وفي البلد، من أخرى وأنحاء العاصمة في تقع زالت ال بالسلطة المتعلقة العنيفة النزاعات
 ببساطة الحياة ألن وطنهم إلى عادوا قد كانوا إثيوبي مليون نصف مع الحال هو مثلما أخرى،

  .)61:1995المتحدة، األمم مفوضية( بهم الخاص اللجوء بلد في جداً  خطيرة أصبحت

 : العودة حق ثقافة
 القانوني هوأساس هومهمف ثيح من العودة بحق المرتبطة ايوالقضا األفكار كافة هاب قصديو 

 هذه توفر بمدى الدراسةهذه  في اً يإجرائ العودة حق ثقافة وتقاس ،همن ليإسرائ وموقف تطوره ومراحل

 قد والتداخل التواصل أن جرى والذي .)2007 ،األستاذ( لدى االجئين الفلسطينين والقضايا األفكار
 طبيعياً  كان لهذا العودة، ثقافة وتأسيس النكبة على الفعل ردة بين النقطاعا حدوث منع بما تكامال
 للمفكر كتاب عنوان هو التعبير وهذا" النكبة في الثورية الفعالية" فيتصن الموضوعي، للمؤرخ
 الثوري للوعي تاريخية مقدمة بأنها" االنقالبية األيديولوجية" صاحب البيطار، نديم. د اللبناني

 الفلسطينيين، الالجئين بين هناك ظل وقد بخاصة، الفلسطينية بعامة، العربية الحياة في االنقالبي
 برزت كما عليها، سنة ستين زهاء مرور بعد اآلن، حتى النكبة وحي من ويفكر ويرسم يكتب من

 تخشى متطيرة ثقافة على رد هذا وفي للنكبة، األولى اللحظات منذ تقدم، كما العودة، ثقافة إشارات
 .للنسيان تمهيداً  النكبة جرح برودة

 :العودة إلى النكبة من
 النكبة جرح من ،العام نييالفلسط الوعي في االنتقال ةيآل لنرصد الزمن، دورة نتأمل أن كفيي ال

 تلقي بدأت قد العودة ثقافة أن إلى اإلشارة سبقت كما النكبة، بوقوع الجرح انفتح فقد، العودة أمل إلى
 ربطيالذي  التزامن مالحظة كنيم اهذول النكبة، لوقوع الثاني وميال منذ الوعي تربة في هابذرت

الثقافي  للمشروع المؤسسة ةيالعمل في ةينيالفلسط الياألج تداخل فسري ما وهو  معًا، نياللحظت
 فلسطيني يموت حول داالس، فوستر جون كيياألمر  الخارجية وزير نظرية يبطل بما الفلسطيني،
 مواصلة خطاب عن والمعاناة والضياع المنفى في العيش ظروف هتصرف جيليه يل بالشيخوخة،

. والنسيان الشتات هافيبدد الصراع سخونة عن بعيداً  تنشأ جديدة ألجيال يمهد ما العودة،
 ).2007:146،(دحبور
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 األول العقد منذ ،يهومفكر  يهوفنان هأدبائ دييأ علي ني،يالفلسط الثقافي دهالمش استوى نيوح
 عن هماتيوذكر  المنافي في مهوشقاؤ  نيينيالفلسط جرةه تكون أن عييالطب من كان النكبة، عمر من

 سلمى أبي قصائد جانب فإلى ،هدالمش هذا همن ينهل الذي البكر نيالمع هي التشرد، ولحظات الوطن

 غوث وكالة في عملي كان الذي زقطان ليخل قصائد تهرظ والتفجع، نيالحن في رييالبح وحسن

 "همجموعت فكانت ة،ياالجتماع هموأوضاع نيالالجئ مشكالت مع وميي تماس على لهجع ما ن،يجئالال

 إلى المنتمي سويبس نيمع وكان األوضاع تلك عن كي،يكالس واقعي بأسلوب معبرة،" اعيالج أصوات

 قصائده في والغضب النكبة لجدل ناً يأم اً يشعر  مصوراً  والفن، األدب في ةياالشتراك ةيالواقع المدرسة

 مفتاحاً  القومي همخطاب كان فقد هارون هاشم رشيدو  ناصر وكمال بيالخط وسفي أما ،األولى

 بمقاطع هدتستش كانت طةيالبس ةياسيالس الحركات أن حتى والثأر، والعودة ريبالتحر  ةيالمناد مهلقصائد

 : هارون هاشم رشيد كقول ة،يالسر  هشب ةيالوطن المنشورات ضمن هاوتوزع مهأشعار

 )2007،148:دحبور( الفجرا نطالع سوف         ليالل همادل اهمم أخي

 :وممكن وقانوني مقدس العودة حق
 بعض وفيها القصة هذه وأورد. فلسطيني كل وجدان في موجود ألنه مقدس العودة حق

 العربية اللغة بعض يعرف كان الصديق وهذا ،استراليا في للعمل ذهب عربي صديق لي. الداللة
 سنوات ست عمرها صغيرة طفلة فقابل جيرانه عند العربية باللغة كالم سمع األيام من ومي وفي

 حفيدة وهي( اللد، من أنا: الطفلة أجابت أنت؟ أين من:  لها قال ،نعم قالت عرب؟ أنتم فسألها
 .يموت أن يمكن ال هذا مثل فشعب ،)اللد من خرج الجئ

 لهم ليس الذين الناس( بعنوان كتاب لهو  روبنشتاين داني اسمه إسرائيلي كاتب يقول
 فإن الفلسطينيون، هم أما مكان، في تعيش كله العالم فشعوب، الفلسطينيين لهؤالء أعجب): (مكان

 .)9:  2001 ،ستة أبو( )فيهم يعيش المكان

 : الدولي والقانون العودة حق 

 ،الدولي القانون في أيضا ثابت)، 3( 194 رقم القرار في بصراحة الوارد العودة، حق إن
 في األساس حجر هو والذي اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن من) 13( المادة في جاء فقد

 :يلي ما الدولي، القانون

 .دولة كل حدود ضمن والسكن االنتقال حرية حق إنسان لكل -1

 .بلده إلى والعودة بلده، ذلك في بما بلد، أي مغادرة حق إنسان لكل -2
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 .بلده إلى الدخول حق من اعتباطية بصورة إنسان أي يحرم لن -3 

 إسرائيل، وقعته والذي ،)1966( لسنة والسياسية المدنية الحقوق بشان الدولي الميثاق ويستمد
 . اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من سلطته

 واالجتماعي االقتصادي المجلس جانب من )1946( سنة العودة في الالجئين لحق كيدأت أول
 هذا وورد )،1973( سنة المجلس هذا عن الصادر المبدأ في كيدهأت وأعيد المتحدة لألمم عالتاب

 : يلي كما المبدأ

 أو اللغة أو الجنس أو اللون أو كالعرق كان، نوع أي من تمييز بال الحق، إنسان لكل - أ
 الممتلكات أو االجتماعي أو الوطني المنبت أو السياسي غير أو السياسي الرأي أو الدين

 . وطنه إلى بالعودة آخر، اجتماعي وضع أي أو الزواج أو

 من لحرمانه كوسيلة عنها التخلي على يرغم أو جنسيته من اعتباطاً  إنسان أي يجرد لن - ب
 . بلده إلى العودة في الحق

 . بلده إلى العودة حق من اعتباطاً  إنسان أي يجرد لن - ت

 سفر وثيقة أو سفر لجواز امتالكه عدم بسبب بلده إلى العودة حق إنسان أي على ينكر لن - ث
 . أخرى

 وه كما ةيالجنس قانون هاومن الدولي القانون ركائز من عددعلى  رتكزي : العودة في نيالالجئ وحق
 اإلنسان حقوق قانون من كجزء نيالالجئ وقانون اإلنسان، حقوق قانون الدول، تعاقب في مطبق

 ايقضا بخصوص العودة حق المتحدة األمم قرارات من دالعدي وتؤكد كما، (اإلنساني والقانون والمنسجم
 .ةيميواإلقل ةيالوطن عاتيوالتشر  نيالقوان داتيتأك إلى باإلضافة العالم، في أخري لجوء

 )2003:150،بديل(

 :العودة وحق التعويض
 عدم تختار التي للحاالت ىيعط وأنه للعودة بديل هو التعويض حق بأن مغلوط فهم ثمة

 إلى العودة عدم يقررون الذين ممتلكات عن تعويضات يعطي 194 قرار بأن لماً ع هذا العودة،
 لمبادئ وفقاً  الواجب من يكون عندما بضرر مصاب أو مفقود كل وعن" القرار يضيف ثم" ديارهم
 السلطات أو الحكومات قبل من الضرر أو الفقدان ذلك عن يعوض أن نصافواإل الدولي القانون

 األقل الشكل في تتمثل الفلسطينيين الالجئين لتعويض المطروحة البدائل إحدى وهناك ولةئالمس
 نحو الستيعاب مؤهلة باعتبارها فلسطينية لحكومة والقطاع الضفة مستوطنات إعطاء وهو تكلفة،
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 األمم قرار تطبيق شبح رأسها على من تزيل أن إسرائيل تأمل الطريقة وبهذه الجئ، المليون نصف
 ما وهو األصلي وطنهم إلى بالعودة الفلسطينيين الالجئين حق على يؤكد لذيا 194 رقم المتحدة
 .)12 2000:،عياش( .اليمينيون الباحثون يستنتج كما اليهود دولة نهاية إلى سيفضي

 :العودة دافع
 مسرات أعظم لآلخر منهم كل يقدم فالبشر الناس إلى بحاجة الناس إن النفس علماء يقول

 هذا كان وربما والشدائد، األزمات عند المؤلمة ومواقفهم أحزانهم مشاركتهم لكوكذ وأفراحها الحياة
 فاالنتماء بيننا، واأللفة المودة أواصر وٕاقامة النفسي وااللتقاء التقارب فكرة في الرئيس السبب

 هي األساس في الدوافع أن السيما نفسية وحاجات دوافع عدة تحكمه العالقات وٕاقامة االجتماعي
 نحو عادة الموجه السلوك استثارة تنشيط على الحالة هذه وتعمل ما حاجة عن تنتج اخليةد حالة

 توحيد على تعمل هائلة قوة" العودة دافع" يشكل) 12ب.ت:، اإلمارة.(المنشطة الحاجة تحقيق
 الحنين من بشيء األم وطنهم الفلسطينيين المهاجرين من األول الجيل يستعيد وعموماً  ،الفلسطينيين

 هذا عواقب من وكان ،إليه العودة في ةتحقيأ فيه يضمر ومعظمهم" Nostalgia" الماضي ىإل
 أيضاً  يحصل ما االحتماالت أغلب في وهذا. المضيفة مجتمعاتهم في التام االندماج صعوبة الدافع

 العودة مركز: "مثل الفلسطينية الجمعيات تكاثر إن ،الكرمي غادة ذلك تبين كما الالحقة، لألجيال
 تعلق على دليل إال هو ما العودة، حق وائتالف" "The Palestine Return Centre "الفلسطيني

 هذا نجح وقد.والمسيرات العرائض طريق عن وتأكيده إبرازه يتم الذي العودة، في بحقهم الفلسطينيين
 اللجوء، يوطالب الجدد، نيالمهاجر  االجتماعية الطبقات مختلف من الفلسطينيين شمل ولم توحيد في

 )181 ب.ت:محمود،.(الشتات في رسوخاً  واألكثر األقدم المهاجرة العائالت عن فضالً 

 :العودة وحق ايالتكنولوج
أنه كان  هنا، والمقصود باليسار أرجعته اليمين هابيد اإلنسان من التكنولوجيا أخذته ماولعل 

 وذلك في الماضي األجيال بين الذاكرة انتقال من يعزز والعائلة، األفراد نيب ةياالجتماع العالقات نمط

 تروي الجدة أو الجد كان النار كانون فعلى الشتاء، في خاص وبشكل والجدة الجد اتيحكا خالل من
 نمط رتيتغ وعندما ،هبذ حيثما اإلنسان مع الفلسطيني المكان انتقل الشكل وبهذا لألطفال، اتيالحكا

 ربط عملية جديد من عيدي لكي االنترنت جاء الكبار، تجلسا محل والفيديو التلفزيون وحل العالقات

 وتبادل والنقاش التفاعل وكذلك والحدود، الحواجز لكل اً ومتخطي الفلسطينية العالقات أواصر

 اتيالروا على تحتوي والتي العامة المواقع إلى باإلضافة الواحدة، والقرية األسرة أبناء بين المعلومات

 بمختلف الفلسطيني التراث عن قيمة ومعلومات فيها، اإلنسان حياة مطون القرى، ذهه عن الشفوية

 )2007:العذاربة (. والثقافي المادي أنواعها
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 :العودة وحق ةيالشعب ةياألغن
 ةيالشـعب ةيـاألغن وتمثـل ني،يالفلسـط الشـعبي التـراث ألـوان أبـرز مـن ةيالشـعب ةيـاألغن تعتبـر

 ،هبأرضـ نييالفلسـط اإلنسـان ارتبـاط وتبـرز ،هاومشـاكل اةيـالح ألشـكال وصـادقة ةيـح صـورة ةينيالفلسـط
 وما الوطن موضوع" أن البرغوثي فياللط عبد الدكتور بين وقد ها،عن والدفاع للنضال الدائم واستعداده

 نييالفلسـط الـوطن خيتـار  وألن الشـعبي األدب هعالجـي التـي الموضـوعات بـرزأ مـن دائمـا هـو هبـ تعلـقي

 الشـعوب آداب مـن رهيـكغ – الشـعبي األدب نإفـ والثـورات والنكسـات نكبـاتوال المفجعـة باألحـداث ملـيء

 : ليي ما الموضوعات تلك أبرز من أن سنجد ل،بأو  أوالً  هاأحداث عاصريو  هشعب اةيح صوري – األخرى

 ورثـاء السـابقة، واألمجـاد االنتصـارات اسـتذكارو  المحتـل والـوطن هاومآسـي النكبـة أحـداث علـى البكـاء

 غــدره علــى هرالــد لــومو  ،يــهإل ننــيوالح اريالــد تــذكر و العــودة، بآمــال تعلــقالو  اء،هدالشــ

 )2007:العذاربة(.ومصائب
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 المبحث الثاني
 االنتماء إلى الوطنسيكولوجية 

 
 لوطنا إلى االنتماء

 
 جميع الكائنات الحية على األرض البد أن تكون منتمية، فالحيوان ومنذ والدته نجد أنه        

ينتمي ويلتصق مع والدته، ثم يتبع أمَّه وأباه، ثم المكان والموطن الذي يعيش فيه، فالدب القطبي ال 
يمكن أن يعيش في أفريقيا وكذلك العكس، والفيل ال يمكن أن يعيش في القطب المتجمد. كذلك 

أمِه، ثم اإلنسان هو كائن حي منتٍم متطور عقالني منفعل وفاعل؛ فمنذ والدته ينتمي إلى صدِر 
نتمى إليها وينتقل انتماؤه إلى المنزل والعائلة فالشارع والحي وأبيه، وهكذا تنشأ العائلة التي يأمِه 

الذي هو فيه بعدها تأتي المدرسة، فينتمي إلى فصله وأصدقائه ومدرسته، ثم يتطور األمر إلى أبعد 
 هو إلى الوطن على االنتماء. وأكبر مثال من ذلك إلى طائفته ومحيطه فمدينته ثم موطنه وأمته

 رجوه الفلسطينيين الالجئين قضية تعتبرحيث  إلى وطنه فلسطين ، الشعب الفلسطيني انتماء

 طمس إلى دائماً  تسعى التي، هذه الحركة الصهيونية الحركة مع وأساسه والفلسطيني العربي الصراع

 في ويعيش اً وممزق اً مشتت شعبال ذاه أصبح حيث والجغرافيا، التاريخ من الفلسطيني الشعب ومحو

 والتشريد، القتل رغم لكن المنافي، في حيوالر  العواصف تتقاذفه هوية، أو وطن بال ،ءاللجو  مخيمات

 أينما معه وحمله وطنه، ينس لم فإنه الفلسطيني، اإلنسان لها تعرض التي واإلهانة المذلة والغربة

 )3(عبد الباقي،ب.ت:.أبدية ةعالق في معا االثنان وامتزج به، الوطن وسكن ذهب،

 -:)  Belongingness( االنتماء تعريف

 غوياً:معنى االنتماء لُ 
 أنماه ويقال إليه نسبه أي أبيه إلى نميته ويقال) الشيء( نمي هو العربية اللغة في االنتماء أصل
 . إليه نسبه رفع أي جده إلي

 يولده لما إليه واالنتساب والسعادة الفخرو  الحب دافع يشترط وهذا إليه انتسب أي إليه انتمي ويقال
 .)400 :1985، الوسيط المعجم( والشرف العزة معاني من االنتساب هذا

 أسنده أي فالن، إلي الحديث نمي ويقال) نمي( الفعل أصل إلي االنتماء الصحاح مختار يرجع و
 نميت األصمعي وقال ،)انتسب( هو وانتمي رميا، وبابهما نسبه أي أبيه إلي الرجل ونمي ورفعه، له

 تناولنا عند وبداية Belonging اإلنجليزية وباللغة ،اإلصالح وجه علي أبلغته أي مخففا الحديث
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 يتمتع أن بد وال الفعل من مشتق وهو Belong مصطلح يقابل أنه سنجد لالنتماء اللغوي للمعنى
  .ما جماعة في االندماج أجل من معينة اجتماعية بصفات المنتمى

 ما مكان وفي ما بشرية مجموعة إلى باالنتماء اإلنسان شعور أي :اصطالحاً  االنتماء رفويع
 ويندمج ويتبنى يتمثل اإلنسان يجعل مما والمذهبي، والديني العرقي تنوعه اختالف على) الوطن(

 ).289:ت.شخمان،ب( المجموعة هذه وقيم خصوصيات مع
   :ُلغوياً  الوطن معنى
 .أوطان على تكسير جمع يجمع مذكر اسم وطن

 .) الصحاح مختار(  َوَطنَ  للفعل مصدر

 أو الدولة أو أوطان جمع يولد لم أو به ُولد انتماؤه وٕاليه ومقره، اإلنسان إقامة مكان الوطن البلد
 .إليها باالنتماء فيشعر أبوه بها ُولد أو اإلنسان بها ولد التي المنطقة

:اإليمان من الوطن حب  
 ،طويالً  تاريخياً  ارتباطاً  الشعب بها يرتبط التي المنطقة أو المكان عن عبارة هو -الوطن

 ىيفد أن ممكن الذي المكان ذلك باختصار أو ،للشعب الوطنية الهوية فيها تولدت التي المنطقة
 في كما االنتماء عن المعبر السياق في الوطن مختلفة لغات في الكلمة هذه تعني ،والدم بالروح
 اإلنجليزية اللغة وفي )ar.wikipedia.org/wiki/وطن(  Heimatland :األلمانية اللغة

Homeland، أآلباء أرض مثل القومية، السياقات في أو البيت، أرض أي )Fatherland( أو 
  )Mother country( األم الوطن أو ،)Motherland( األم أرض
 .للوطن العودة أيضاً  تعني كما البيت، إلى العودة تعني" I am going home" وجملة

 حيث من اإلنسان نفس في والزمان المكان وحدة عن ويعبر نفسي بعد له مفهوم هنا ومن
" السياسية الحياة" مقال في عبده محمد ويحلل ،االستقرار ،المقر يعنيان والوطن البيت من كالً  أن

 من القدماء ياسةالس أهل بأقوال ويستشهد السياسية الحياة قاعدة هو الوطن أن فيبين الوطن فكرة
 والنزاع الخالف منع هي الوطنية الوحدة أوجه خير أن يرى فهو ،المحدثين والفرنسيين اليونان قدماء

 ). 2006:17فرج،( فيه

 :وعلم االجتماع االنتماء في علم النفس

 العلماء أحد توصل وقد النفسية الحاجات من لحاجة االنتماء مفهوم النفس علماء تناول لقد
 خارجياً  أو داخلياً  وتستثار المخ في الكامنة الفسيولوجية بالعمليات بطتتر  حاجة" النتماءا أن إلى

 أن آخرون علماء ويرى ،"الموقف يتغير حتى النشاط ويستمر الكائن جانب من نشاط إلى فتؤدي
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 في تعمل أنها كما الحركي السلوك في نفسها عن تعبر فهي الظاهرة الحاجات من حاجة االنتماء
 3،الباقي عبد( اجتماعية حاجة االنتماء ،النظرة انحصرت وقد هذا. منفردة تعمل وال الجماعة رإطا

:2008(. 

 وأن معينة جماعة مع الكامل التوحد شعور" بأنه االنتماء االجتماع علم قاموس ويعرف
 ماءاالنت بأن االجتماعية العلوم مصطلحات معجم ويعرفه". الجماعة هذه من مقبوالً  الفرد يكون

 ويوحد شخصيتها ويتقمص قوية، جماعية عادة تكون أن علي ويسعى بجماعة الفرد ارتباط"هو
 ويعرف، "بالوالء يرتبط االنتماء أن يري كما) الخ. .العمل مكان – النادي – كاألسرة( بها نفسه

 وللدفاع بوطنه لالرتقاء وٕاخالص بحماس يعمل المواطن يجعل داخلي شعور هو" بأنه االنتماء
 "والالحق السابق في الفضل واستشعار له الوالء على يبعث معين أمر تجاه إحساس" هو أو عنه،

 ).2008:سليمان(

 بما معين فكري اجتماعي إطار في للدخول الفرد تدفع التي النزعة" بأنه االنتماء ويعرف
 األطر من غيره مقابل في عنه والدفاع وبنصرته اإلطار هذا وقواعد بمعايير التزام من هذا يقتضيه

 الفرد ارتباط هو االنتماء أن االجتماعية العلوم معجم في وورد ،"األخرى والفكرية االجتماعية
 مثل بها نفسه ويوحد شخصيتها يتقمص قوية جماعة إلى االنتماء في الفرد يرغب حيث بجماعة،

 يتجاوز والذي الفكري االنتماء وأرقاها، االنتماء حاالت أنقى ولعل ،الشركة أو النادي أو األسرة
 من بكثير أكثر وقوته جذوره له األساس هذا على والتواصل األخرى، الحاالت كل بمضمونه
 أساس االنتماء المحيط، مع بالتكامل وشعور بالترابط شعور هو االنتماء األخرى، الحاالت
 ).3 2008:،الباقي عبد( االستقرار

 ممثالً  ألنه إليها ينتمي أشمل مجموعة من ءجز  بأنه الفرد شعور بأنه الخولي وليم ويعرف
 كل وكأن وبينها بينه المتبادل والرضا والفخر باالطمئنان ويحس مصهاقيت أو معها متوحد أو لها

 خلق إلى اإلنسان حاجة من تنبع االنتماء إلى الحاجة أن From فروم ويرى.ميزته هي لها ميزة
 المتبادلة الرعاية يضمن الذي الحب على قائمةال تلك هي تحقيقاً  وأكثرها الخاصة، العالقات
 ينتمي بأنه الفرد يشعر أن الضرورية الحاجات من أنه Hilgard هلجارد ويرى.والفهم واالحترام

 إلى أيضاً  الحاجة وترجع ،لهم بانتمائه ويعتز ،معين لوطن وينتمي ،مهنية لجماعة وينتمي ،ألسرة
 بعزلته الفرد شعر ما وٕاذا ،وأسرته الفرد بين تتوطد التي روابطوال ،األسرة وأفراد واألب باألم العالقة
 االنتماء أن حفني قدري ويرى. والحزن والضيق القلق اعتراه المجموعات هذه لمثل انتمائه وعدم
 تتحقق ال – الطبيعية النفسية الحاجات من غيرها شأن – ولكنها الفرد لدى طبيعية نفسية حاجة
 تلك تتعدد بل نفسها، عن للتعبير واحداً  سلوكياً  نمطاً  تتخذ ال أنها كما الظروف، كل وفي تلقائياً 
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 لديه، الحاجة تلك وأد إلى الفرد تنشئة تؤدي فقد ،وتكامالً  تنافراً  وكذلك وضيقًا، اتساعاً  األنماط
 صغيرة جماعة نطاق وٕالزامها الحاجة تلك محاصرة إلى التنشئة تلك تؤدي كما ،مظاهرها وكف
 ).49:2006فرج،.(تعداهات ال مغلقة

 حول ايجابي بشكل متبلورة عاطفة بأنه االنتماء مفهوم" 1998 الشاذلي هيام تعرف كما
 احتياجاته وتشبع واألمان األمن له توفر الجماعات من جماعة أو الموضوعات من ما موضوع
 والتقدير الحب هرليظ نفسه في متمكنة الباكرة المرء طفولة منذ العاطفة تلك تبدأ أن علي المختلفة
 ).2006:16 محمد،". (انتمائي اتزان شكل في ومشاعره سلوكه خالل من إليه للمنتمي واإلجالل

 القوة من يبلغ وتحفز الفرد لدى توافر إذا) االجتماعي الجوع( االنتماء دافع إن الحقيقة وفي
 فعندما، مجتمعه رتضيهي لما مطابقاً  سلوكه يصبح حتى الفرد سلوك من كثيراً  يعدل أن يستطيع أنه

 مطالبه من بكثير التضحية إلى مضطراً  األحيان، من كثير في نفسه، يجد الجماعة إلى الفرد ينضم
 معايير يساير وتجده الجماعة أفراد من االجتماعي القبول على الحصول سبيل في ورغباته الخاصة
 مصلحتها أجل من يسعى لنفسه متدادا وكأنها الجماعة مع الفرد فيتوحد وتقاليدها وقوانينها الجماعة

 وٕاذا .آمنة أصبحت كلما باألمن و فازت إذا بالفوز ويشعر مكانتها إعالء أجل من جهد كل ويبذل
 دور على تأكيداً  هناك أن جدن فسوف االجتماعية، الخدمة نظر وجهة من االنتماء مفهوم تناولنا
 عملية أهداف ألن أهدافها من هدفاً  ذلك ارواعتب ،باالنتماء الشعور تنمية في االجتماعية الخدمة
 بالمسئولية واإلحساس جماعة إلى باالنتماء االعتزاز نحو اإلنسان دوافع تنمية هو المجتمع تنظيم

 ).2008:3:  الباقي عبد(  .المجموعة مع التعاون من ينبع الذي بالرضا والشعور نحوها،

 علـى تحافظ والتي المجتمع، دعائم أهم نم المجتمع إلى باالنتماء الشعور أن الباحثة وترى
 نسـتدل أن ويمكـن ،مجـتمعهم إلـى باالنتمـاء المجتمـع أفـراد شعور مدى إلى يشير وهو ونموه استقراره

 المجتمـــع، مصـــالح عـــن الـــدفاعو  المجتمـــع، أنشـــطة فـــي) اإليجابيـــة المشـــاركة( خـــالل مـــن ذلـــك علـــى
 هـــذه وكـــل المجتمـــع، ممتلكـــات علـــى محافظـــةال المجتمـــع، إلـــى باالنتمـــاء واالعتـــزاز بـــالفخر الشـــعور

 المجتمـع سـكان مشـاركة هـو االنتمـاء فأسـاس ،المجتمع في عليها ويستدل تقاس أن يمكن المؤشرات
 ويعـرف .لمواجهتهـا المناسـبة البـرامج ووضـع المشـكالت لمواجهـة معهـم التعـاون على اآلخرين وحث

 مجتمعــــه، فــــي الســــائدة الوطنيــــة للقــــيم ردالفــــ امتثــــال عــــن المعبــــر الســــلوك:  بأنــــه الــــوطني االنتمــــاء
 الـــوطن ثـــروات علـــى والمحافظـــة الســـائدة، واألنظمـــة بـــالقوانين وااللتـــزام الوطنيـــة بـــالرموز كـــاالعتزاز
 األعمـــــال فـــــي والمشـــــاركة والتقاليـــــد، بالعـــــادات والتمســـــك الوطنيـــــة، المنتجـــــات وتشـــــجيع وممتلكاتـــــه
 ).2007،أبوفودة(.الوطن عن دفاعاً  يةللتضح واالستعداد الوطنية، والمناسبات التطوعية،
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 شخصية تأثير يالحظ حيث المجتمع مع التوحد نماذج أوضح من يعتبر الوطني واالنتماء
 أما. السائد الثقافي النمط مع شخصيته وتطابق الفرد شخصية على National character األمة

 ومعنى المجتمع أو لآلخرين نسبةبال عاطفي حياد حالة في الفرد يصبح االنتماء دافع يتوفر لم إذا
 على الدافع توفر لعدم نشاط وعدم ركود حالة في يصبح أو ذاته في اهتمامه ينحصر أن إما ذلك
 .بمستقبله يهتم يعد ولم وحاضره ماضيه عن انفصل قد المنتمي غير والشخص معين فعل أداء

 ).2008:4، الباقي عبد(

 ارتباط وجود مؤكداً  وطنه، تجاه الفرد يستشعره ابيإيج اتجاه هو: نتماءإل اأن  ةالباحث رىتو 
 بهويته ويعتز والوالء، بالفخر نحوه ويشعر – فيه عضواً  باعتباره – الوطن هذا نحو وانتساب
 بالمعايير وملتزماً  بمشكالته، وٕادراك وعي وعلى بقضاياه، ومهموماً  منشغالً  ويكون معه، وتوحده

 مراعياً  وثرواته، مصالحه على محافظاً  به، وتنهض شأنه من تعلي التي الموجبة والقيم والقوانين
 معنه يتخلى وال األغلبية، مع ومتفاعالً  الجماعية األعمال في ومساهما ومشجعاً  العام، الصالح

 الغريزة تنبعث حتى مجردة فكرة تظل األمة أو الوطن فكرة إن .األزمات به اشتدت وٕان حتى
 لهم واحدة، لغة يتكلمون األرض، من معينة مساحة في معًا، قيهموتب أفراده تجمع التي االجتماعية

 مشتركة، وأهداف مشتركة مصالح بينهم العظماء، وتمجيد واالنتصارات المحن في مشتركة ذكرى
 ).51 2006:،فرج. (تجمعهم وعادات وتقاليد

 ال صيةالشخ الهوية وتطوير بناء محاور من هاماً  محوراً  إنسان كل حياة في المكان ويجسد
 بالمكان عالقته خالل من نفسه على بالتعرف يبدأ فاإلنسان الزمان، أو المكان خارج إنسان يوجد
 يطور حيث المبكرة، الطفولة منذ تبدأ والمكان اإلنسان بين التبادلية العملية وهذه فيه يعيش الذي

 يعيه الذي المكان يف االجتماعية مشاركته يطور بعد وفيما للمكان، وعيه الحواس خالل من الطفل
 المكان معرفة .للطفل بالنسبة واألمن المعرف المكان عن اإلبعاد يسببه ما يعرف كلنا ،إليه ويطمئن
 األمان حاسة إرساء أجل ومن الطفل تطور أجل من هام نفسي مشروع هما إذاً  حيثياته من والتأكد

 .وهوية لغة له يبنيأن  نساناإل على جداً  الصعب من يكون بدونها والتي المكانية والطمأنينة
 وهو فيها، نعيش التي والبيئية الجغرافية الطبيعة ليس هو ثقافية -نفس نظر وجهة من والمكان

 ومعاني صور هو ما بقدر معلومات، شكل على تدوينها يمكن مجردة طبيعية معطيات مجرد ليس
 بمكانه، اإلنسان تربط لتيا العالقة خالل من وتتطور تنمو الصور هذه ،اإلنسان يعيشها ذهنية

 أشجار توجد ال الخارج في هناك: " قال ميد جورج االجتماع علماء أحد ".المكانية الهوية" وتسمى
 نرى إننا: يقول أن ميد أراد بهذا،"وعينا داخل في الموجود فقط هو الخارج في يوجد ما ،جبال وال

 )..2007،مكري( له وتعريفاتنا تعريفنا خالل من المكان مع ونتعامل
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 الكائنات يعم غريزي فطري شعور إليه، باالنتماء واإلحساس به وااللتصاق الوطن وحب
 إليه ويحن فيه العيش ويألف وطنه يحب اإلنسان أن فكما والحيوان، اإلنسان فيه ويستوي الحية
 أوطانها عن هاجرت ومهما ومقارها عيشها أماكن تألف أيضاً  هي الحيوانات فإن عنه، بعد متى

 فطره لوطنه اإلنسان حب وألن. إليها مشتاقة تعود أن تلبث ما هي العام فصول بعض خالل
 فيها تتشابك الطبيعي بالجمال مفعمة جنه الوطن يكون أن الضروري من ليس فإنه فيه مزروعة
 أبناؤه يحبه كي الماء ينابيع جنباتها في وتتفجر الخضراء المساحات أرضها على وتمتد األشجار

 الحارقة، الشمس أشعة أديمه تلهب مناخه، قاسياً  أرضه، جرداء جافًا، الوطن يكون فقد به، ثواويتشب
 أرضه تكون قد أو المتقدة هجيره لفحات الوجوه وتحرق المتصاعدة، غباره هبات األنوف وتزكم

 السمات من ذلك غير أو والفيضانات، لألعاصير ميداناً  تكون أو البراكين وتفجر للزالزل عرضة
 أبنائه عيون في يظل هذا، كل رغم الوطن لكن عادًة، الناس منها ينفر التي والمناخية الطبوغرافية

 بلد لخرب الوطنحب  لوال: (قولهم القديمة األمثال ومن ،ساء ومهما قسا مهما وغاليًا، وعزيزاً  حبيباً 
 .)2009،رواشدة( )السوء

 مالكا الدهرَ  له غيري أرى وأال                 أبيَعهُ  أال آليت وطينٌ  ولي 
 ِظاللكا في أصبحوا قومٍ  كنعمةِ             ونعمةً  الشبابِ  شرخَ  به عْهدتُ 

 )الرومي ابن( هالكا غوِدْرتُ  بانَ  إن جسدٌ  لها                  كأنه حتَّى النفُس  ألَفْتهُ  فقد

عن العالقة  برواختارت الباحثة هذه األبيات لما لها من عالقة بموضوع البحث، فهي تع
بالنسبة للفلسطينيين و عن مدى تعلق اإلنسان بوطنه والتمسك وعدم التفريط به و  الوجدانية بالوطن

اآلباء حيث ميالد  بحق العودة إلى وطنهم العزيز فلسطين الوجداني تعبر هذه األبيات عن تمسكهم
    وذكرياتهم.واألجداد 
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 :النفسية والصحة النتماءا

 يتصف الذي فالشخص للفرد، النفسية والصحة للوطن الوالء بين بيةإيجا عالقة ثمة
 إلى االنتماء أن الدراسات بعض وأكدت، لوطنه ضعيفاً  هؤ وال يكون ما غالباً  النفسي باالضطراب

 االجتماعية التنشئة خالل من يستقيها والتي ألفرادهن والمعنوية المادية باإلشباعات مرهون الوطن
 في" العزيز عبد عيد محمد" ويخلص) 25:2007وادي،(،)ثقافة( وفن فكرةو  لغة، من فيها بما

 والصحة للوطن الوالء بين إيجابية عالقة وجود إلى" الشخصية وسيكولوجية الوالء" عن دراسته
 نحو ضعيفاً  والؤه يكون ما غالباً  النفسي باالضطراب يتصف الذي الشخص إن حيث للفرد، النفسية
 على الخاصة االحتياجات ذوي قدرة بزيادة وعالقته للجماعة االنتماء عزيزت" عن دراسة وفي، وطنه
 اإلعاقة، تحدي على األعضاء قدرة زيادة إلى) تعزيزه( للجماعة االنتماء زيادة أدى" اإلعاقة تحدي
 االندماج على القدرة وزيادة مهاراته، واكتساب العمل على القدرة وزيادة الذات، تأكيد:  في متمثالً 

 ). 3:2010،الباقي عبد(           والقدر بالقضاء اإليمان وزيادة المجتمع، في
 بالنسبة وأهميتها الحياة وقيمة األمان مركز توفير على قدرته في" الوطن" قيمة وتأتي

 يحتاج وال باالرتياح، المرء فيه يشعر ومكاناً  هوية، أمنًا، يعطي الوطن ،)Ralph, 1976( لألفراد
 المعنى يسود وفيه واالسترخاء والدفء، االستقرار، يسوده الذي المكان إنه ،األدوار تمثيل إلى فيه

 )Sarup ،34 :1998(. هانئة لحياة

 ال قلبي ارتباط إنه ،سبيالً  الموضوعية المقارنة إلى يعرف ال الوطن إلى الحنين أن بيد
 أيإلى  الدافعة، ئعالوقا كل على ينتصر بحيث الشخصية بمجامع يأخذ ملح شوق إنه منه، فكاك

 نظاماً  أكثر أو أنظف أو أرقى بأنها توصف التي األقطار تلك وبين الرأس مسقط بين تعقد مقارنه
 بأن مغرور زعم إلى Chauvinism الشوفينية تذهبو  .موضوعية اعتبارات من ذلك إلى ما أو
 أو بااللتحام وطنال ثقافة تتدنس أن يصح ال وأنه الثقافات أرقى هو ثقافة من الوطن يضمه ما

 األخرى الثقافات بأن دائماً  تتباهى الشوفينية فإن هذا من وأكثر ،غريبة أخرى ثقافات مع بالتفاعل
 هذا وعلى وتتعصب، إليها تنحاز التي الوطنية الثقافة من قوامها استمدت قد المتباينة األوطان من

 أنها أو عليها عاله تعتبرها تيال األخرى الثقافات تلك عن تأخذ أن إلى حاجة في ليست فإنها
 .أصالً  وجودها في الفضل صاحبة

 :متجسدة كشخصية الوطن
 إنسانياً  وٕالباسها األشياء تشخيص إلى به تدفع غريزة اإلنسان لدى أن بحق تزعم لقد

 وتراث وتقاليد وشعب وسماء أرض عن عبارة هو الذي فالوطن إنسانيه وعاطفة وعقالً  ومالمح
 هيئة على إليه ينتسب الذي المواطن ذهن من كله يتجسد اجتماعية عالقاتو  واقتصاد وسياسة
 لو كما وطنه المنشد خاطب نشيد من فكم الخير، له ويتمنى ويحميه ويناجيه يخاطبه واحد شخص
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 من وكم. وطنه مناجياً  الشعرية القصائد نظم شاعر من وكم ،جلدته أبناء من لحبيب ينشر أنه
 وأخذ ذهنه في جسده وقد الوطن، همحبوب إلى شوقاً  رقتيح وهو ألوراقا على عواطفه سجل مغترب
 من به أفضى وما مشاعر من سجل ما بقراءة يقوم سوف اً واحد اً شخص أن لو كما يخاطبه

 ).75 :1992،أسعد( جياشة أحاسيس ومن نفسه مكنونات

 رضاأل عند فقط سأتوقف" األيام كتابه في األرض عشق في حسين طه الدكتور ويقول
 مساحةو  ،فيه تتأمل جهو و  به، تفرح صوت ،تنشقه عطر فاألرض" الكرام القراء لفضول الباقي وأترك
 إلى جسرنا.. الذوق.. اللمس.. النظر.. السمع.. الشم ،تالمسها أشكالو  ،األيام لعبة عليها تلعب

 تدل الرقيقة الكلمات هذه ،"ميالد التربة تراب، حفنة من أكثر التربة العابرة، اللحظة أبدية ،األبدية
 والمكان الكاتب بين التواصل االنتماء، االلتحام، التجسد، العشق، من حالة إلى شك أدنى دون

 !األرض: واحدة بكلمة تتلخص وكلها باألوطان، اإليمان من حالة بل ال واإلنسان، والزمان
 ).2000،حسين(

 ال أمامه واقف شخص أنه لو كما وطنه بمخاطبة يقوم عندما اإلنسان أن الطبيعي ومن
 العقلي، االنحراف نطاق إلى السوية نطاق عن خرج قد يكون وال الوطن، طبيعة من غير قد يكون

 إنما أمامه واقف كأنه الوطن يخاطب عندما فهو اإلسقاط عملية هي نفسيه بعمليه قائماً  يكون بل
 لذلك بالنسبة الوطن أن ذلك   .المعنوية الوطن طبيعة على اإلنسانية طبيعته مسقطاً  يكون

 وتبلورت اعتملت التي الوجدانية واألحاسيس الذهنية الصور من تجمع عن عبارة يكون الشخص
 من هي كما والناس والمخلوقات األشياء من ذاك أو الشخص هذا إذاً  الوطن فليس الشخص، من

 والمصطبغة جهة، من الموضوعي الواقع من المستشفة الذهنية الصور ومن الموضوعي الواقع
 يخاطبه الذي الوطن أن نقرر أن نستطيع فإننا هذا وعلى .أخرى جهة من للمرء الذاتية بالصبغة

 مع الخارج من المستفادة الخبرات تفاعل نتيجة ذهنه في ينشأ ذهني مركب عن عبارة المرء
 ويجعلها ةالموضوعي المقومات تلك على المرء يقدمها التي الذاتية والوجدانية الذهنية المقومات

 الموضوعي المركب وهذا الكيميائي، بالمركب شبيه مركب عنها فيأتي بعض مع بعضها تتفاعل
 يوجه بما تتأثر وأن تفكر وأن تسمع أن يمكن بشرية هيئة عن عبارة الموضوعي النفسي أو النفسي

 أن كنيم شخصاً  المرء نظر في صار والذي الذهني المركب ذلك هو الذي فالوطن.كالم من إليها
 بل المشاعر إليه توجه أن ويمكن المرء، حق في قصر أنه لو كما معاتبته فيمكن معه التعامل يتم

 األوطان سائر على التباهي على يحمله أن ويمكن والجميل، الجليل بماضيه المرء يذكره أن ويمكن
 ).1992:76 ،أسعد( واالزدهار والتقدم بالبقاء وأحقها أصالة أكثرها بأنه
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 :والعطاء األخذ الوطن، إلى ماءاالنت

 تتمثل اإلنسان لدى االستقبال وأجهزة إرسال وبأجهزة استقبال بأجهزة مجهزاً  اإلنسان ُخلق
 أما. حسية مدركات إلى إحساسات من الحواس تستقبله ما ترجمة مراكز وفي الخمس حواسه في

 وعلى .الوجه وعضالت اللسان به يعبر وفيما والرجلين اليدين في تتمثل فإنها لديه اإلرسال أجهزة
 إنه بل فحسب، الخارجي العالم من اإلحساسات يستقبل ال إنه ويعطي، يأخذ كائن اإلنسان فإن هذا

 بيديه الخارجي الواقع في يؤثر ال وهو به، المحيط المجتمع من والرعاية الخدمات أيضاً  يستقبل
 من غيره في يؤثر يكتبه وما يقوله فما ه،بقلم أو بلسانه أيضاً  حوله من الناس في يؤثر بل فحسب،

 مشخص كائن شخص أنه باعتبار الوطن إلى نظرنا نحن وٕاذا. بأخرى أو بطريقة جماعات أو أفراد
 نأخذ فنحن جهة، من األخذ زاوية: الزاويتين هاتين من إليه ننظر أن نستطيع فإننا جميعًا، يضمنا

 في به نفي أن علينا ديناً  يكون والمراهقة ولةالطف في الوطن من نأخذه وما ،ونعطيه الوطن من
 ويخطئ. يعطيه وال منه يأخذ أن الوطن مع تعامله في هدفه يكون من ويخطئ والكهولة، الشباب

 والسلب بالنهب خيرات من يستلبه ما أو الناهب بنظرة أو عداء بنظرة الوطن إلى ينظر من أكثر
 ).1992:72 ،أسعد(

 :الجغرافي العرقي االنتماء
 أن ونستطيع به، ويترعرع فيه يولد الذي بالمكان وجدانياً  يرتبط اإلنسان أن المعروف من

 وأجدادنا القريبين أجدادنا عن نرث فنحن الشأن، هذا من نوعيه وراثة هناك أن تخوف بغير نقرر
 بعض ىإل تهاجر واألسماك فالطيور.بالمكان الوجدانية االرتباطات بتلك جداً  البعيدين حتى البعيدين
 الذي المكان أن اعتبرت فإذا. أخرى مواسم في أوطانها إلى تعود ثم معينه مواسم في األماكن
 نزعم أن نستطيع ال فإننا إليه، يجذبها الحنين وأن األصلي وطنها هو إليه تعود الذي أو إليه تهاجر

 تلك إن :نقول أن بنا والخليق. فحسب القصيرة حياته خالل منها فرد كل اكتسبه قد الحنين ذلك أن
 ذاك، أو المكان بهذا الوجداني االرتباط ذلك النوعية الوراثة طريق عن اكتسبت قد واألسماك الطيور
 لم أم البشر نحن به نتمتع الذي الالشعور كذلك لها الشعوراً  واألسماك الطيور أن زعمنا وسواء
 إلى تحن المهاجرة واألسماك رالطيو  تلك أن هي بحال إنكارها يمكن ال التي الحقيقة فإن نزعم،
 ةبعيد أقطار إلى هاجروا مواطنين من قراء برسائل الصحف تطالعنا يوم كل وفي األصلي، وطنها

 تتصف قد ما وبرغم األقطار، تلك في اقتصادياً  نجاحهم برغم عليهم يلح الوطن إلى الحنين أخذ ثم
 . مستواهما إلى بعد نصل لم ونظام نظافة من به
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 :الالشعوري العرقي االنتماء
. المتعاقبة األجيال عبر الالشعورية الركامات بتوارث القول إلى) 1875( يونج كارل ذهب

 صراعات وتنشأ.أصالبها من نزل التي البدائية القبائل الشعور في ترسب ما ورث الحديث فاإلنسان
 الالشعورية الرواسب كتل وبين الحديثة الحضارة ظل في الحديث اإلنسان اكتسبها التي الخبرات بين

 في تكتب الغلبة أن من وبالرغم. أعماقها في بعمق دفنت والتي اإلنسانية الجبلة في المكبوتة
 حديثاً  المكتسبة الخبرات تلك قبضة عن نقلت قد الغلبة تلك فإن حداثة، األكثر للخبرات الغالب
 على السابقين بدائيينال أصالب من نزلت التي الجمعية الالشعورية الخبرات قبضة في وتقع

 ).109 :1992أسعد،( طويلة بأزمنة الحضارة

 
 :لالنتماء المفسرة النظريات

 : االنتماء مفهوم وتفسر توضح التي النظريات وهي
 Sociao Comparative Theory: االجتماعية المقارنة نظرية

 ارنةلمق الحقيقية المعلومات مصادر من كمصدر اآلخر إلى ةماس حاجة في الفرد نإ
 التملك إلى حاجة لديه الفرد أن مسلمة إلى فستنجر ليون حيث يستند واالجتماعية الطبيعية هقدرات

 المثالية البيئةتوفر  ابينم تحريره على وكذلك الفرد تقصير على تعمل البيئية القوى وأن والسيطرة
 توجيه في المجتمع بيرغ ما بقدر المجتمع من لتوجيه يحتاج والفرد الفردي لالختيار كبيرة حرية
 من العديد أمام نفسه يجد اليوم طفل فإن للعمل تقسيماً  توفر المتقدمة الحضارة كانت ولما الفرد،
 سلوكه في المالئم التوازن لتحقيق بالمسئولية ويطلعونه ويساعدونه ويعلمونه يدربونه نالذي الكبار
 يحدده الذي اإلطار في للطفل الطبيعي موالن توجيه لتأكيد بالغ كل ما يميل وعادة ورفاهيته وتعلمه

 .)32:1983قناوي،( ه.وتراث مجتمعه

" Psychology lff Audition" كتابه في Schacchter شاختر ستانلي في حين يرى 
 أيضاً  صادقة الوسائل هذه وكانت الفعلية، القدرات تقيس التي الموضوعية الوسائل وجدت إذا: أنه

 هناك كان إذا أما واالجتماعية، الطبيعية قدراتنا قوة مدى على قوفللو  استخدامها نستطيع فإننا
 وهو ومشاعرنا إرادتنا أو قدراتنا إحدى قييمتل واحد اتجاه إال هناك فليس الوسائل تملك في تصور

وهكذا فإن  االجتماعية المقارنة نظرية وسماها اآلخرين ومشاعر أداء أو بقدرات مقارنتها طريق عن
 مقارنة خالل من وقدراته أرائه يقيم فإنه ذاته لتقييم موضوعية أدوات لديه تتوافر ال حينما الشخص

 في اتفق إذا يعني أنه التشابه وهذا بينه، واآلراء القدرات في تشابها فيهم يرى الذي باآلخرين نفسه
 نتماءاال أبحاث في النظرية بهذه األجانب الباحثين من الكثير اهتم وقد .ةالدرج في اختلف النوع
 ذلك خالل من وقيمهم اآلخرين وقدرات قدراته معرفة إلى بالفرد يؤدي أن يمكن أساس أنها على
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 االنتماء ومقياس أبعاد في ةالحالي ةالباحث إليه تاستند ما وهذا والمعايير القيم هذه تشرب له يمكن
 من ويعتبر العلماء أراء وتبني االجتماعي التقدير إلى والحاجة التوجيهي اإلطار إلى الحاجة في

 عن الرضا إلى الحاجة مع يتفق وهذا معينة جماعة أو معينة مجموعة إلى منتمياً  الفرد كون صميم
  Ruben,1983:75) (.الجماعة

 :النفسي النمو في Eriksson أريكسون نظرية
 النمو في" فرويد" نظريات لتعديل االجتماعي النفسي النمو في نظريته أريكسون وقدم

 قدم المرحلة هذه في المراهقة مرحلة منها مراحل ثماني في نظريته أريكسون وقدم الجنسي النفسي
 التغيرات لضغوط نتيجة لألذى للتعرض قابل المراهق وأن" الهوية أزمة" منها مفاهيم عدة أريكسون
 جرالتف يثير الذي التغيير وهذا بهويته تضر التي والتكنولوجية واالجتماعية السياسية السريعة
 من كثير بتحطيم يهدد وأنه االستمرارية، وعدم والقلق بالشك الغامض اإلحساس في يسهم المعرفي

 بين نفصل أن نستطيع الو     .األولى حياته مراحل في الفرد يتحملها التي الغريزية التقليدية القيم
 بالهوية تعلقةالم األزمات نفصل أن نستطيع ال كما المحلي المجتمع في والتغيير الشخصي النمو
 تعريف على عدايس منهما كالً  ألن وذلك التاريخي التطور في المعاصرة واألزمات الفرد حياة في

 في المشكالت وحل، مستمر تغير في الحياة أن على" أريكسون" يؤكد كما فعالً  ليهإ وينتمي اآلخر
 يمنع ذلك وأن ،حقةال مرحلة في أخرى مرة ظهورها عدم يعني ال الحياة مراحل من معينة مرحلة
 التدريجي التكامل خالل منف الحياة، مدى يستمر كفاح األنا هوية وأن ،لها جديدة حلول ظهور

 مجاالته في كشخص الجديد لوصفه وألنه ،الذات هوية نميوي يحقق توافقه خالل ومن والكامل
 يؤكد كما المستقبل في أمالً  يجد خاللها ومن والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية األساسية

 واأللفة المحبة على قائمة صحيحة عالقة يحقق ال عندما الشباب أن) الهوية( هكتاب في" أريكسون"
 وفي التالية األعمار من اآلخرين مع العالقة تلك إقامة يحاولومنهم من  اآلخرين مع واإلخالص

 .)132:1969،فرج( تراباالغب اً عميق إحساساً  الشباب يحس ذلك يتحقق لم ، إنالمستقبل

 البحث مع يرتبط وهذا واآلخرين الفرد بين العالقة على ركز قد أريكسون أن هنا والواضح
 الجماعة عن الرضا إلى والحاجة" المجتمع داخل الذات تحقيق إلى الحاجة" التالية األبعاد في

 بوطنهم األفراد ارتباط إلى للوصول ضرورية الصفات وهذه" للوطن الوالء ودافع" باألمان والشعور"
 .الجماعي العمل إلى للوصول واآلخرين باألفراد وكذلك
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 :(Erich Fromm)  فروم أريك نظرية
 إلى" فروم اريك" ذهاب في تتلخص فروم إريك نظرية أن إلى" فروم اريك" لكتاب ترجمة في

 إلى والحاجة نتماءاال إلى الحاجة بينها من اإلنسانية الحاجات من عدد يحكمه اإلنسان وجود أن
 عندما اإلنسان أن وهي الواضحة، الحقيقة من تنبع االنتماء لىإ الحاجة أن فروم ويرى، الهوية
 بما الطبيعة زودته قد فالحيوان ،بالطبيعة األولية الحيوانية الوحدة عرى لديه تمزقت إنساناً  أصبح
 فقد والتخيل التفكير على قدرات من لديه بما اإلنسان أما يقابلها، التي الظروف مواجهة من يمكنه

 لدى توجد التي بالطبيعة الروابط هذه من وبدالً  الطبيعة، وبين بينه الوثيق المتبادل االعتماد هذا
 القائمة تلك وهي لإلشباع تحقيقاً  وأكثرها به الخاصة عالقاته يخلق أن اإلنسان على أصبح الحيوان

" فروم" ويؤكد.لآلخرين والفهم واالحترام المتبادلة عايةالر  دائماً  يتضمن الذي واإلخالص الحب على
 األمن يجد أن أو المشترك والعمل الحب من بروح باآلخرين نفسه يربط أن يستطيع اإلنسان أن

 مجتمع لتنمية حريته اإلنسان يستخدم األولى الحالة وفي للمجتمع، واالمتثال للسلطة للخضوع
 اإلحساس إلى يحتاج اإلنسان أن" فروم" يؤكد كما، جديداً  اً قيد يكتسب الثانية الحالة وفي أفضل،

 شخصية وليس الطبيعة سيد يكون وأن الخلق على القدرة إلى بالسمو وباإلحساس اإلنسانأخيه ب
 أن" فروم" ويرى، نفسه وبأنه اآلخرين عن منفصل بأنه الشعور إلى باألصالة واإلحساس مستسلمة

 الدينية والطقوس الحزبية الشعارات ظهور على تعمل لتيا هي االنتماء إلى اإلنسان حاجة
 شيء إلى جميعاً  وتشير معاصرة طبيعية مظاهر تعتبر وجميعها واألوسمة الدولة وشعار المعاصرة

 الفرد ويستمد بالقوة، الشعور الفرد منه يستمد وأكبر وأقدر أشمل كيان إلى الحاجة وهو وتؤكده واحد
 في والرباط الوعي هذا ويتساوى فيه، ومكانته العالم بهذا عالقته من عالمه ومعنى وجوده معنى
 )132:1969،فرج( .بالمجتمع واالرتباط االنتماء ليمثل األمر نهاية

 حيث لوطنإلى ا االنتماء من جزء هو األحزاب إلى االنتماء فكرة أن هنا الباحثة وترى
 الفرد شعر فإذا أجله من والنضال قضاياه على والمحافظة الوطن لخدمة فقط هذه األحزاب وجدت◌ُ 

 وتضحيات خدمات من الحزب هذا يقدمه ما خالل من فعالً  يكون فهذا الحزب إلى االنتماء بأهمية
 قضاياه على والمحافظة أهدافه وتحقيق الوطن هذا لرفعة دائماً  سعيه خالل ومن من أجل الوطن

 انتماء يكون وبذلك األولى بالدرجة اطنوالمو  الوطن مصلحة االعتبار بعين خذأي وأن عنها والدفاع
 مصلحة حساب على األحزاب إلى االنتماء كان إذا ولكن اً وٕايجابي اً صحيح انتماءً  للحزب الفرد

 خلل هناك يصبح فإنه الوطن مصلحة على الحزب مصلحة تفضيل أصبح إذا أو والمواطن الوطن
 بمفهومه انحرف وقد للحزب نتماءاال عن خاطئ مفهوم الفرد لدى ويكون الوطنية المفاهيم في

 سلوكاً  يسلك الخاطئة وبأفكاره المشوشة بمفاهيمه الفرد أصبح وبالتالي الحقيقي مساره عن الخاطئ
 خلالً  به أن يعني فهذا لذلك االنتماء يفتقد وعندما للحزب انتمائه في األساسي الهدف عن به يحيد
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 الحزب مفهوم في خلل هناك ويصبح للوطن االنتماء وهو ،االنتماء صفة تسقط الخلل هذا ومع
 والنضال الحزب رفعة على التنافس يصبح ورفعتها القضية لخدمة األحزاب تنافس من فبدالً 

 ولكن لألحزاب المنتمون ليس بذلك يشعر والذي القضية حساب على ولو أجله من واالستماتة
 انتماء يصبح وبالتالي والوطن لدينل فقط انتماؤه وٕانما معين لحزب انتماؤه يكون ال من بها يشعر
 اإلنسان فهم أن" فروم" ويؤكد ذلك للوطن الحقيقي انتمائه من يضعف مما اً سلبي انتماءً  للحزب الفرد
 االنتماء إلي الحاجة( ليإ الحاجات تلك ويقسم وجوده ظروف من النابعة حاجاته تحليل على يقوم

 إطار إلي الحاجة – الهوية إلي الحاجة – بالجذور االرتباط إلي الحاجة – التعالي إلي الحاجة -
 ).16 : 2006 محمد،) ( توجيهي

  
 :)(Edlerدلرأ نظرية

 عن التعاون ويفصح لحياته األول اليوم منذ االجتماعي السياق داخل يعيش اإلنسان نإ
 الشخصية العالقات شبكة في يدخل ثم ومن حياته بداية في أمه وبين بينه العالقات في نفسه

 الكفاح يأخذ وبذلك التفوق أجل من لكفاحه الحياتية بالمخارج وتزوده شخصيته تشكل التي المتبادلة
 الخاص الشخصي الطموح محل كامل لمجتمع األعلى المثل ويحل اجتماعياً  طابعاً  التفوق أجل من

 .الفردي ضعفه عن اإلنسان يعوض الذي العام الصالح أجل من والعمل واألنانية والمنفعة
 االجتماعية االهتمامات نأو  اً اجتماعي اً كائن اإلنسان كون على دلرأ أكد قدو  .) 167:1978،فرج(

 وليس بطبيعته اجتماعي مخلوق اإلنسان وان فطري االجتماعي االهتمام أن ويعتقد تحركه التي هي
 )15 : 2006 محمد،( .والتدريب بالتوجيه يشعر إنما تلقائياً  يظهر ال االستعداد ولكن العادة بحكم

 مع والتبادل بالتعاون واالستماع االقتراب هي لالنتماء الحاجة أن" هول كالفن" كتب وقد 
 انفعالياً  مشحون موضوع وحب إعجاب على والحصول) يشبهه أو الشخص يحب آخر( آخر حليف

 ) 167:1978فرج،. (إدلر رأي مع يتفق الرأي وهذا به واالحتفاظ بصديق والتمسك
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 :وظرية ماسلن
وضح ماسلو حاجات اإلنسان في شكل هرمي. له قاعدة وقمة، وتتدرج الحاجات وأ

اإلنسانية بداخله من القاعدة إلى القمة، حيث توضع الحاجات العليا والضرورية للحياة في قاعدة 
الهرم ثم تتدرج هذه الحاجات إلى أن تصل الحاجات الثانوية في قمة الهرم، وٕاشباع الحاجات في 

يؤدى إلى إشباع الحاجات التي تليها ويوضح ماسلو الحاجة لالنتماء في قاعدة الهرم بعد القاعدة 
الحاجات الفسيولوجية وهذا ما يؤكد أهمية هذه الحاجة لإلنسان بحيث تسهم في نموه (عبد 

هو أهم مبدأ للنمو ولذلك فان و وتقوم نظرية ماسلو على فكرة إشباع الحاجات .9:1994)،اهللا
 ساني موجه نحو إشباع الحاجات وقد افترض ماسلو سبع مستويات أساسية للحاجات السلوك اإلن

 والشكل التالي يوضح تدرج هذه الحاجات. 
 


 الحاجات الجمالية
 الذات الجمالية
 تقدير الذات 

 
 الحاجة للفهم

 الحاجة للمعرفة 
 الحــــاجة للتقدير

 
 الحاجة للحب واالنتماء

 
 ــنالحـــــاجة لألمــ

 الحاجـــــات الفسيـــــولوجيـــــــة
  
 )1شكل رقم ( 

 . )1996:11(أبو عالم،نظرية الحاجات اإلنسانية "ماسلو" 
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 ) :بولبي( نظرية التعلق 
نقل مفهوم التعلق من دائرة الرشد وما تتضمنه من عالقات، اتسعت ترى هذه النظرية أنه 

ستوى العمر الذي يمكن أن تظهر فيه، وٕانما على قط على مفرقعة التعميم لظاهرة التعلق، ليس 
ففي حين افترض التنظير المبدئي في هذه الظاهرة أن  ،مستوى المواقف التي تظهر فيها أيضاً 

للقلق فإن تطبيقات هذا التنظير على  ةلتعلقي يعمل أساسًا في المواقف المهددة أو المثير االنظام 
تعلقي يعمل في جملة المواقف التي يمر فيها األفراد في لاالراشدين تقوم على افتراض أن النظام 

لى أنماط التعلق كتوجهات شخصية اجتماعية إعالقاتهم مع اآلخرين وقد أخذ الباحثون ينظرون 
سمى النماذج الداخلية (أو الذهنية) العاملة حيث يرى بولبي أن هذه تذات طبيعة ثابتة نسبيًا 

استمرارية أنماط التعلق عبر الزمن، وتحولها إلى فروق فردية النماذج الذهنية هي التي تعمل على 
ثابتة نسبيًا على هذا النحو، ويرى بولبي أن النماذج الذهنية العاملة هذه تتطور بناء على 
التفاعالت التي تجري في حياة الطفل المبكرة، وبناء على ما يتمخض عن هذه التفاعالت من نتائج 

 .)457:2001انفعالية عاطفية (حداد،
 

 :الوطن عن والبعد الالوطن حالة
 الفلسطينيين من االغتراب فجاليات والقهر والعزلة والتمييز، النمطية، األوصاف عن بعيداً 

 الشتاتأبناء  أن أي ،"الوطن" بوجود بالغالب تتالزم خاصية األمان ألن ذلك باألمان، الشعور تفتقد
 وتأتي األم، بلده في العادي المواطن يعيشه الذي يوالفعل الحقيقي باألمان اإلحساس إلى يفتقرون

 :Ralph( لألفراد بالنسبة وأهميتها الحياة وقيمة األمان مركز توفير على قدرته في" الوطن" قيمة

 تمثيل إلى فيه يحتاج وال باالرتياح، المرء فيه يشعر ومكاناً  هوية،و  أمناً  يعطي الوطن ،)1976
 ،هانئة لحياة المعنى يسود وفيه واالسترخاء، والدفء، االستقرار، هيسود الذي المكان إنه األدوار،

 الوطن، في المشاهد وصف في الريفية باألنشودة أشبه وبصورة أيضاً  يمثل الوصف هذا أن على
 مكان يكون أن بالضرورة ليس فالوطن واالنتهاكات، والرعب التعسف بجراحات مثخن هو والذي
 آثاراً  ويترك الصدمة فعل له الوطن فقدان فإن وعليه .ذلك من بعدأ يمثل ربما بل والدفء، األمن

 أخذ خالل من الحالة هذه مع للتعامل المستخدمة الطرق إحدى وتكون. الناس على بعيدة محتملة
 عن للتخفيف الواحدة الجماعة بين والمشاركة الجديد الوضع مع التعامل لكيفية واإلرشاد النصح
 حل على وتساعد االغتراب تجمعات تخدم التي المؤسسات وبتشكيل كافلوالت التضامن بروح النفس

 هؤ بنا يمكن فضاء أو حيزاً  هنا يغدو الوطن وبتراثهم، األصلي بوطنهم ارتباطهم وتعميق مشاكلهم
 والزعامات القومية للدولة المنظرين قبل من بالوطن الخاصة الروابط استغالل ويجري، االغتراب في

 والدولة. لألمة والسياسي الوطني الكيان تشكيل في األساس حجر هو" الوطن" أن باعتبار السياسية
 نفسه اإلنسان ويعرف العائلة، كعضوية لعضويته وينتمي كبير بتقديس عنه يكتب وطن هي القومية
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 التي ومناسباته بأحداثه خاصاً  تقويماً  فيه ويمارس ومواقعه، لمناظره الطبيعة هندسة خالل من
 .)46ب.ت: شولز،( باألمان الشعور وتمنح ياً روتين تسجل

 :تعليق على النظريات
على النظريات المفسرة لالنتماء يتضح أن الفرد في حاجة ماسة إلى  إطالعنامن خالل 

اآلخر فحسبما تراه نظرية المقارنة االجتماعية أن الفرد يقيم آراءه وقدراته من خالل مقارنة نفسه 

بهًا في القدرات واآلراء وكما يرى فروم أن الفرد يحكمه عدد من باآلخرين الذي يرى فيهم تشا

 اإلنساننسانية من بينها الحاجة إلى االنتماء والحاجة إلى الهوية ويرى فروم أن حاجة الحاجات اإل

 إلى االنتماء هي التي تعمل على ظهور الشعارات الحزبية والطقوس الدينية المعاصرة.

اسات واألبحاث قد قررت بأن االنتماء ظاهرة مكتسبة، يكتسبها بالرغم من أن كثير من الدر و

وتدرجه في سني عمره،منذ نعومة  نسان منذ بداية معرفته بالمحيط الذي يعيش فيه بعد والدته،اإل

من خالل  للباحثةقد تبين ف أظفاره إلى استوائه شابًا يافعًا،مرورًا بمرحلة الرجولة،وانتهاء بالكهولة

جتماعي بالفطرة وأن االهتمامات االجتماعية هي التي تحركه وأن انسان كائن اإل أن هذه النظريات

جتماعي بطبيعته وليس بحكم العادة ولكن هذا االستعداد الفطري ال يظهر إال من ااإلنسان مخلوق 

خالل التوجيه والتدريب فاالهتمام االجتماعي لديه يقوم على مساعدة الفرد وعلى التمسك بصديق 

اع بالتعاون كما يرى بولبي أن النظام التعلقي يعمل في جملة المواقف التي تاظ به واالستمواالحتف

كما نرى من خالل نظرية ماسلو والتي تقوم على أساس  يمر فيها األفراد في عالقاتهم مع اآلخرين.

هذه موجه نحو إشباع الحاجات وتتضمن  اإلنسانيمفهوم إشباع الحاجات الالزمة للنمو أن السلوك 

والحاجة إلى التقدير والحاجة إلى المعرفة  االنتماءالحاجات الحاجة إلى األمن والحاجة إلى الحب و

والحاجة إلى الفهم والحاجة إلى تقدير الذات وكل هذه الحاجات ال يمكن لها أن تتحقق دون العالقة 

 ئهمن خالل انتما مقبول و ذلك حاجاته البد أن يدفعه سلوك إنساني اإلنسانباآلخر فلكي يشبع 

 لوطنه وتعلقه والتمسك به.

فالحاجة لألمن من أهم الحاجات األساسية التي تحدث عنها ماسلو بعد الحاجات البيولوجية والتي 

 بكرامة وسالم على أرض الوطن وتكمن أيضًا في حقه بتقرير مصيره. اإلنسانتكمن في عيش 

 إلى وينتمي أسرة إلى ينتمي بأنه دالفر  يشعر أن الهامة الحاجات فيرى) هالجارد( أما
 إليها بانتمائه أيضاً  الجماعة وتعتز إليها بانتمائه يعتز وأن معين وطن إلى وينتمي معينة جماعة
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 وأسرته الفرد بين تتوطد التي والروابط األسرة وأفراد باألم العالقة إلى أيضاً  الحاجة هذه وترجع
. والحزن والضيق القلق يعتريه الجماعات هذه للمث انتمائه وعدم بعزلته يشعر الذي والفرد

 )27:1985جالل،(

 ةنفسي ةحاج فاالنتماء اجتماعي وتدريب إنسانية ةحاج االنتماء أن،  1986حفني يريكما 
 كل في اتلقائيً  تتحقق ال الطبيعية النفسية الحاجات من غيرها شأن ولكنها الفرد لدي طبيعية

 جماعة من جزء بأنه الفرد تشعر التي الهامة الحاجات من لالنتماء الحاجة تعتبر حيث الظروف
 معين وطن من جزء وأنه ،)مهنية جماعة – الرفاق – األسرة( الجماعة هذه كانت سواء معينة،
 )25:2007،وادي. (الجماعة لهذه الفرد بانتماء والفخر االعتزاز الشعور هذا يوِلد حيث

كثر تحققًا هو االنتماء للطبقة حيث تتحدد إلى أن االنتماء االجتماعي األ ماركسوذهب 
الطبقات وفقًا لموقعها من العملية اإلنتاجية ومن السلم االقتصادي واالجتماعي، وال يتحقق االنتماء 
الحقيقي إال عندما يعي الفرد المنتمي عضويًا للطبقات المقهورة والمستغلة في المجتمع مصالح 

قضاياها ي غلبية وتبناأللى إيث االنتماء للوطن هنا هو انتماء ليها حإطبقته الحقيقة فيتجه انتماؤه 
 .)53:2006والدفاع عن حقوقها ومصالحها (فرج،

 

واألرض التي يعيشون  سكنيةفكما سبق ذكره :عند دراسة أي عالقة بين أي شخص ومجموعة 

ن الوطن وفرصة عليها يفترض ان نقرأ جيدًا النظرة إلى هذه األرض ومعادلة العالقة معها، ففرق بي

العمل وفرق بين اإلنسان يرى في األرض خياره الذي يجب أن يدافع عنه ويضحي من أجله وبين 

هذا ، مكانًا آخر بمواصفات إيواء أفضل من يرى في األرض مكانًا للعيش تتضاءل قيمته وٕاذا وجد

افعًا لتمسك الحب الجارف لهذا الوطن الذي يحمل ذكريات معطرة ترتبط باألهل واألحبة كان د

 وطنهم فلسطين.عودتهم إلى مدنهم وقراهم في تمسكهم بن بأرضهم و يالفلسطيني

فرغم معاناة الفلسطيني المستمرة ينتهض ثائرًا منتفضًا متحديًا مرة تلو األخرى ليذهل العالم من 

جديد من خالل ما يسطره من بطوالت ومالحم عظيمة عبر مسيرته الكفاحية من أجل الحرية 

نَّ الشعب الفلسطيني الذي يحمل لواء الجهاد والمقاومة إ ص، والعودة إلى وطنه حرًا كريماً والخال

منذ أكثر من ثمانين عامًا، وقدم مئات األلوف من الشهداء، وما زال يقدم، ويقف وحده في الميدان، 

آمرهم عليه، صامدًا صابرًا مجاهدًا بالرغم من اجتماع األعداء عليه، وتخلي ذوي القربى عنه، بل ت

هذا الشعب يستحق أن ينصف ويدافع عنه، وقد شهد له كل منصف عرفه أو سمع عنه ونذكر فقط 

من هذه الشهادات قول هتلر في رسالة إلى ألمان السوديت: " اتخذوا يا ألمان السوديت من عرب 
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عالمية معًا، ببسالة فلسطين قدوة لكم، إنهم يكافحون انجلترا أكبر إمبراطورية في العالم، واليهودية ال

 ."ورائكم أما أنتم فإنَّ ألمانيا كلها من خارقة، وليس لهم في الدنيا نصير أو مساعد،

 )2010(الخالدي:
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لثالثا المبحث  

 الهجرة وأبعادها النفسية

 :)1948( عام نكبة
دون أن نتطرق إلى وعد بلفور  1948اليمكن لنا أن نتحدث عن نكبة فلسطين عام 

 وقد جاء فيه: 1917الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة  فيالمشؤوم 
 عزيزي اللورد روتشيلد،

يسرني جدًا أن أنقل إليكم بالنيابة عن حكومة جاللته، التصريَح التالي المتعاطف مع أماني اليهود 
 .الصهاينة، وقد عرض على الوزارة وأقرته

قومي للشعب اليهودي في فلسطين، إن حكومة صاحب الجاللة ترى بعين العطف تأسيس وطن "
وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن ُيفَهم جليًا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن 
ينتقص من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو الحقوق 

 ".والوضع السياسي التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر

 .وسأكون ممتنًا إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوني علمًا بهذا التصريح

 آرثر جيمس بلفور المخلص،
نيا  بموجبه أرضًا احيث يعد هذا الوعد من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ، إذ منحت بريط     

ا ويستحقها ال تملكها (فلسطين) إلى حركة ال تستحقها (الحركة الصهيونية)، على حساب من يملكه
 العام في إسرائيل قامتوالتي كانت نتيجته أن  23):2007(العزة، الشعب العربي الفلسطيني

 ديارهم من أهلها وطردت الوطنية، الغالبية وهي فلسطين بغزو – األجنبية األقلية وهي – )1948(
 على إسرائيل لةدو  قامت الخارج، من وعسكري وسياسي مادي بدعم والثقافية الطبيعية آثارها وأزالت
 األرض سكان من )%85( نسبتهم تبلغ الذين أهلها وطرد فلسطينية وقريه مدينة )531( أشالء

 من الطفل ونزع بأرضه الشعب وشائج تمزيق في ساهم مما ،فلسطيني مواطن )805000( وعددهم
 أبو( فيةالجغرا باإلبادة عليه والحكم أرضه عن الفلسطيني الشعب فصل نتيجته وكان ،أمه أحضان

 ).9:2001ستة،

ولكن حين يقال أن ما يزيد على  ،إن األرقام تبقى بكماء مهما كان وقعها حين تسجل على الورق
تاركين وراءهم  ،ثمانمائة ألف إنسان وبعضهم األطفال والعجائز والنساء، هرعوا تحت خطر الموت

طرين لهذا القرار العسير فعلينا منازلهم ومزارعهم ومقتنياتهم وقد وجدوا أنفسهم في لحظة معينة مض
بعد أن فقدوا أهلهم في المعارك، والذين تذكروا  أن نستحضر صورتهم ونتخيل فجيعة الذين خرجوا
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شيئًا في الطريق فعادوا أدراجهم وبوغتوا بكمين فانقلبوا من جديد، وسقوط العجائز في المسير 
 )2000ت قدر الجميع . (الريس:الطويل وبكاء األطفال العطشى، ومرارة الغربة التي صار 

 :العرب لطرد كوسيلة الصهيوني اإلرهاب
 رجاالً  المهجرين أذهان تفارق تكاد ال للهجرة المرافقة والتدمير والقتل المجازر صور إن

 بها قامت التي المنظمة والمذابح )1967( و )1948( عام الفلسطينيين فهجرة وأطفاالً  ونساءً 
 .)24 2008:(شما، عاشوها الذين أعماق في مستقرة تزال ال هاأحداث الصهيونية المنظمات

 لتفريغ اإلرهابية األعمال ومختلف المجازر ارتكاب إلى الصهيونية العصابات لجأتلقد 
 254 ضحاياها عدد بلغ، العصابات هذه نظمتها مذابح وكانت، العرب مواطنيها من فلسطين
 اللد في األبيض والمسجد وايمهدوال ياسين دير ةمذبح وهناك  ،وأطفال ونساء شيوخ من فلسطينيا
 نحو الصهيونية العصابات نفذتها التي األخرى المجازر عدد وصل حيث األخرى المذابح ومئات

 : منها ،1948خالل عام  مجزرة 25
 ) 1/3مذبحة سلمة (في 

 )6/3مذبحة بيار عدس(في 
 )4/4مذبحة القسطل(في 
 )9/4مذبحة دير ياسين (

 )16/4(في  مذبحة سعسع
 )17/4مذبحة طبرية ومذبحة سريس(في 

 )20/4مذبحة حيفا(في 

 )25/4والقدس (في 
 )26/4ويافا (في 

 )27/4ومجزرة عكا(في 
 )7/5ومذبحة صفد (في 

 .)2008:(شما )20) (9/5وبيسان ( في 
 

 :النكبة بعد الفلسطينيون السكان
 الدولة فقط ليس االعتبار، ينبع األخذ الضروري من الفلسطينيين السكان إلى النظر عند

 اإلدارة أو الحكم سلطة وٕالى فيها أنفسهم وجدوا التي السكنية الحالة وأيضاً  بل فيها، يتواجدون التي
 داخل ويسكنون الوكالة لدى المسجلون منهم الفلسطينيون الالجئون، الحياتية أمورهم تتولى التي

 المسجلين منهم نجد الفلسطينية، األراضي فيو  ولبنان وسوريا األردن من كل في الشتات مخيمات
 ومنهم المخيمات خارج ويعيشون المسجلين ومنهم المخيمات، داخل ويسكنون الدولية الوكالة لدى
 ).19:2007 ، الصوباني( المخيمات وخارج داخل المسجلين غير
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 :الالجئ تعريف
 إلى أجداده وسكن مكان ترك على تجبره بظروف يوضع الذي اإلنسان ذلك هو الالجئ

 بالقهر تتسم حيث طائفية أو اقتصادية أو طبيعية أو سياسية الظروف هذه تكون وقد آخر مكان
 دام ما وطنه من آخر جزء إلى لجوؤه كان لو حتى الجئاً  اإلنسان يكون أن كذلك ويمكن واإلكراه،

 ).3(الدن وآخرون،ب.ت: األولى دياره على العودة بحرية يتمتع ال

  :1951 لعام المتحدة األمم ميثاق حسب الجئال تعريف
 يستطع ولم الحرب وقت بلده خارج كان من أو الحرب، بفعل لجأ من هو الالجئ فإن

 اللجوء، بمنحهم لالجئين المضيفة الدول المتحدة األمم ميثاق يلزم وال الخوف، بسبب إليها العودة
 ال كذلك داخلية اتباضطرا بسبب دهمبالمن  هاجروا من يشمل ال المتحدة األمم تعريف أن كما

 ). 25 ب.ت:سالم،( الداخلية الهجرة يشمل

 تعريف الالجئ الفلسطيني:
نروا الالجئ الفلسطيني بأنه "أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي تعرِّف األ

، وفقَد مسكنه وسبل 1948أيار/مايو  15م إلى 1946خالل المرحلة الممتدة من حزيران/يونيو 
نروا د من البلدان التي تقدم فيها األإلى واح )1948(، ولجأ في عام )1948(يشه نتيجة نزاع سنة ع

 .)11 2006:،مرة( خدماتها، وأن يكون مسّجًال في نطاق عملياتها ومحتاًجا

 ومنهم: نروااأل مسؤولية خارج هم ممن الكثيرين يستثني التعريف هذا أن وُيالحظ
 عمليات دائرة ضمن تقع ال أماكن في أصبحوا )1948( بحر  نتيجة فلسطينيون الجئون .1

 .والخليج والعراق أفريقيا وشمال مصر في كما نروا،األ
 أساًسا وكانوا" إسرائيل" أصبحت التي المساحة في بقوا الذين داخلي�ا، الفلسطينيون النازحون .2

 .وضعهم لجتعا" إسرائيل" أن افتراض على الحًقا استثنوا لكنهم نروااأل مسؤولية تحت
 نزحوا الذين منهم رونحدنوالم) القدس شرقي ذلك في بما( الغربية والضفة غزة من سكان .3

 .1967 حرب في مرة أول
 .)1967( عام بعد وغزة الغربية الضفة عن اإلسرائيلية االحتالل سلطات رّحلتهم أفراد .4
 المحتلة ضياألرا غادروا الذين أولئك أي" المتأخرون القادمون" صفة عليهم ُأطلق من .5

 التي إقامتهم مفعول وانتهى ،الخ...الزواج أو العمل أو أقربائهم، زيارة أو الدراسة، بغرض
 .ديارهم إلى العودة من الحًقا ومنعتهم بها اإلسرائيلية السلطات رخصت
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 حرب اندلعت حين البريطاني االنتداب تحت آنذاك الواقعة فلسطين خارج كانوا فلسطينيون .6
 االحتالل سلطات ومنعتهم )1967( حرب نشوب مع المناطق خارج واكان أو ،)1948(

 .العودة من
لكن كبرياءهم حال دون تسجيل أنفسهم لدى  ،)1948(سنة  واألجفلسطينيون ميسورون   .7

 ).13:(زريق،ب.ت األنروا.
 لالجئين تعريفاتنا إن كبير، ونقص خلل فيه الفلسطينيين لالجئين األنروا تعريف أن واضح

 العمل لمجموعة األول االجتماع في الفلسطيني الوفد أعده الذي التحديد مع تنسجم ينيينالفلسط
 أولئك هم الفلسطينيون الالجئون: "1992 مايو/أيار 13 يوم كندا في أوتاوا في بالالجئين الخاصة

 تشرين بين مغادرتها على أجبروا أو مساكنهم من طردوا الذين) منهم رحدان ومن( الفلسطينيون
 التي األراضي من) رودس هدنة اتفاق( 1949 يناير/ثانٍ  وكانون) التقسيم قرار( 1947 نوفمبر/انٍ ث

 .)6: 2008،يعقوب( أعاله األخير التاريخ في إسرائيل عليها تسيطر

 :المّتحدة األمم في الالجئين قضية
لجمعّية وسيط األمم المّتحدة في فلسطين، الكونت بيرنادوت، في تقريره الذي قّدمه إلى ا

على أية حال، يستحيل إنكار أنه لن يكون  ه، أعلن "أن)1948سبتمبر/أيلول  16(العمومّية في 
هناك تسوية يمكن أن تكون كاملة و نهائية إال إذا تم االعتراف بحقوق الالجئين العرب بالعودة إلى 

وغير ذلك سيكون  بيوتهم التي طردوا منها خالل النزاع المسّلح بين العرب واليهود في فلسطين،
مخالفة لمبدأ العدالة إذ أن هؤالء الضحايا األبرياء للصراع أنكر حقهم بالعودة إلى بيوتهم، بينما 

في اليوم التالي اغتيل و المهاجرون اليهود يصلون إلى فلسطين" هذا البيان كلف بيرنادوت كثيرا، 
 ).20:ب.ت،(مرة  ابيين اليهود.هو ومساعده الفرنسي في القطاع اإلسرائيلي للقدس من قبل اإلره

 
الجمعّية العمومّية لألمم المتحدة ناقشت تقرير  )1948(ديسمبر/كانون األول  11في 

بيرنادوت وقرروا "حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذين يرغبون بالعودة إلى بيوتهم والعيش بسالم 
ئيل تواصل تحّدي األمم المّتحدة منذ ذلك الوقت و إسرا ،مع جيرانهم و على إسرائيل تسهيل ذلك"

 ).2007وتمنع عودة الالجئين إلى بيوتهم (الخارجية الفلسطينية:

 العرب المواطنون هم: الفلسطيني الوطني الميثاق في الوارد لالجئ الفلسطيني المفهوم
 بقي من أو منها أخرج من سواء )1947( عام حتى فلسطين في عادية إقامة يقيمون كانوا الذين
 فلسطيني هو خارجها أو فلسطين داخل التاريخ هذا بعد فلسطيني عربي ألب ولد من وكل ا،فيه

 ).3(الدن وآخرون،ب.ت:
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 :الجئ لمفهوم التاريخية الخلفية
 وتطوعية رسمية عالمية مؤسسات نرى لذا الخصائص، حيث من عالمية ظاهرة اللجوء

 تحقيقها يتم المؤسسات وهذه لالجئ، انونيةالق والحماية المادية المساعدات تقديم عاتقها على أخذت
 أنه 1988 ملند قول حسب اللجوء ظاهرة .الالجئ بمكانة للحماية باإلضافة اهتمت دولية باتفاقيات

 ولم السوفيتي االتحاد بحماية يتمتع يعد لم الذي تييالسوفي هو الالجئ كان )1926( عام حتى
 األلماني هو بالالجئ المقصود كان 1936 معا وفي أخرى، جنسية على الحصول من بعد يتمكن
 عام وفي فردية، ومصالح لقناعات ألمانيا ترك الذي الشخص استثنى ولكنه بالده ترك الذي

 في للحوادث نتيجة بلده لترك اضطر شخص كل فأصبح أشمل الالجئ تعريف أصبح )1943(
(الدن  .سياسة أو ندي أو لعرق انتمائه بسبب حرياته أو حياته على الخطر بسبب أوروبا

 ).3وآخرون،ب.ت:

 :الفلسطينيين الالجئين قضية والدة

 الذي )29/11/1947( في )181( القرار والدة مع الفلسطينيين الالجئين قضية ولدت
 المتحدة، لألمم العامة والجمعية يهودية، وأخرى عربية واحدة دولتين، إلى فلسطين بتقسيم قضى
 يشكل يهودية دولة إقامة قرار كان فإذا .بها تتمتع التي لصالحياتا حدود تجاوزت المذكور بقرارها
 الحرب نهاية بريطانيا به تعهدت الذي بالوعد إخالالً  يشكل ذاته بحد التقسيم فإن بلفور، بوعد التزاماً 

 الوعد على الصهيونية للحركة بلفور وعد تغليب يتم وأن. استقاللها فلسطين منح األولى، العالمية
 وقرار .الفلسطيني بالشعب لحق الذي التاريخي الظلم دالئل من واحد هو للفلسطينيين نيالبريطا
 الدولي المجتمع دور على ينص الذي المتحدة األمم ميثاق لمبادئ خرقاً  ذاته حد في يشكل التقسيم

 كان اوٕاذ ،)مثالً  بولندا( أوروبا في به قام ما وهو السياسية، والكيانات الدول أراضي وحدة صون في
 فيما التعايش لصعوبة واليهودي الفلسطيني الشعبين بين الفصل البعض يدعي كما هدفه القرار

 حداً  يضع ولم الطرفين، بين التعايش يوفر لم اآلخر هو التقسيم أن أثبتت الوقائع فإن بينهما،
 لسطينيونفالف الصراع، رقعة لتوسيع إضافياً  سبباً  ذلك من العكس وعلى شكل بل بينهما، للصراع
 وحياتهم، السياسي وكيانهم ووطنهم وأراضيهم أمالكهم عن الدفاع على مرغمين أنفسهم وجدوا

 التوسعية شهيتها افتتحت وقد عدوانها، رقعة لتوسيع ذريعة القرار في وجدت الصهيونية والحركة
 اإلقليمية الظروف وفي القوى موازين في لصالحها فادح اختالل ظل في األرض من المزيد البتالع
 .والدولية
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 :الفلسطيني الوطني الميثاق في الوارد لالجئ الفلسطيني المفهوم

 أخرج من سواء 1947 عام حتى فلسطين في عادية إقامة يقيمون كانوا الذين العرب المواطنون هم
 خارجها أو فلسطين داخل التاريخ هذا بعد فلسطيني عربي ألب ولد من وكل فيها، بقي من مأ منها
 ).3(الدن وآخرون،ب.ت: . فلسطيني هو

 ،)1948( عام ديارهم ترك على أجبروا الذين الفلسطينيون أولئك هم :الفلسطينيون الالجئون
 آخر وجزء األخرى العربية البلدان إلى لجأ اآلخر وبعضهم غزة وقطاع الغربية الضفة سكن بعضهم

 .الفلسطيني جئلال التعريف هذا الباحثة وتتبنى. أجنبية بلدان على توجه

 :الهجرة تجربة
 قد ألسباب ومستقره وعيشه إقامته موطن اإلنسان يغادر أن هو،الُلغوي المفهوم في الهجرة

 أو معيشته في لألحسن طلبا بإرادته للهجرة اإلنسان يلجأ فقد، إرادته بغير أو إرادته بمحض تكون
 المخلوقات من وغيره اإلنسان تشمل إنما، باإلنسان تختص ال الطوعية والهجرة ،أكثر ألمن طلبا

 بمعنى غربة كلمة واستخدمت. وأمناً  ءمةالم أكثر لبيئة طلباً  تهاجر واألسماك تهاجر فالطيور
 هذا ولكن جدال بال اجتماعي معنى وهو اآلخرين عن االنفصال، أو البعد أو الوطن، عن النزوح

 من الرحيل تعني -الغربة - الهجرة نإ و   .مصاحبة نفسية مشاعر دون يتم أن يمكن ال االنفصال
 ويرى الجديد، الوطن في المقام أمد أو االغتراب طال إذا وخاصة جديد بلد في والهبوط آلخر بلد

 أو قصيرة لمدة محدود عمل أداء بقصد ال المواطنين وخروج دخول بها يقصد قد الهجرة أن البعض
 في حين إلى ولو االستقرار أو الستيطانا سبيل في الحدود عبور ولكن السياحة أو الدراسة بقصد

 ما وغالباً  الدائمة الهجرة على تنصب بهذا وهي مؤقتة هجرة أو رحيل مجرد صارت وٕاال أجنبي بلد
  )1997:47،الحافظ عبد. (أكثر أو سنة لمدة تكون

 شكله وفي الفكريةو  االقتصادية،و  اإلعالمية،و  السياسية،" أشكاله بكافة العنف ويعتبر
 ولما أخرى، بالد إلى اللجوء إلى ودفعه المواطن لتهجير الرئيسة األسباب من )الحرب (األقصى

 اإلنساني للوجود مالزمة ظاهرة هو تاريخيًا، اللجوء بأن القول يمكننا بالحرية، بدأ البشرية تاريخ كان
 .)2004:بزى(

 :المهجر في العيش
 فقط ليس 1993)(لفلسطينيالمفكر ا سعيد إدوارد قول حد على المهجر في العيش إن

 اإلنسان أن يعني لكنه عليها، المتعارف المناطق هجر اهمعن ليس ،يقضها خارج وطنه سنوات
 حاضره على وحقد ماضيه في عزاء دون محيطه عكس دائماً  يقف االنتماء، عديم مهددًا، يعيش

 الوطن هجر أن على خاطئاً  مفهوماً  هناك أن" السياق هذا في سعيد إدوارد ويضيف، ومستقبله
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 سهالً  لكان كذلك األمر كان فلو رأسه، ومسقط منبعه عن لإلنسان تاماً  وفصالً  كلياً  خلعاً  يعني
 أن الصعوبة وٕانما بعيداً  العيش في ليس الغير بلد إلى اللجوء في فالصعوبة كذلك، ليس ولكنه

بعده عن  على لبيتغ وال الجديد مجتمعه في كامالً  يعيش ال فهو حالتين، بين يعيش الالجئ
 والشوق الحنين أن يعني وهذا ابتعاد ونصف انخراط نصف من يعاني إنه القديم، مجتمعه

 كما الحقيقي، فالخطر آخر، باتجاه المجتمع خارج والوقوف واالندماج التعايش باتجاه والمشاعر
 وال باألمان يحس فال دائم بشكل مهدداً  نفسه يجد اإلنسان نفي أ) "1993:67( سعيد ادوارد الحظ

 فهم يمكن فال وراءه، ترك مما انطالقاً  األمور يرى األحيان أغلب في المهاجر ألن الطمأنينة،
 ).92 ب.ت:الغني، عبد( "مزدوج فهم له شيء فكل بعضها عن منعزلة األمور

 

 :الهجرة دوافع

 : السياسية الدوافع
 :شقين إلى السياسية الدوافع تنقسم
 أو السياسي النظام في تتبديال نتيجة يهاجرون الذين المهجرين باألفراد خاص :األول الشق

 فلسطين تقسيم فأدى ،العشرين القرن في واسع نطاق على الهجرات هذه حدثت وقد مسلحه نزاعات
 عام في باكستان دولة إنشاء عن ونتج .فلسطيني) 804,766( حوالي هجرة إلى )1948( عام في
 كتلتين إلى أوروبا تقسيم أما نسمه، ماليين عشرة هجرة لىإ ذلك تلت التي والصراعات) 1948(

 .نسمه مليوني هجرة وراء كان فقد الثانية العالمية الحرب بعد

) طاردة دوافع( السياسية الهجرات دوافع من هاماً  دافعاً  السياسي االضطهاد يعتبر :الثاني الشق
 عنها، الرضا وعدم المستقرة غير لداخليةا السياسية األوضاع من هرباً  الهجرة إلى األفراد يدفع فهو

 .السياسي اللجوء أنواع من وكنوع

 :النفسية الدوافع

بالنسبة للفلسطينيين شكلت الحرب النفسية اليهودية دافعًا نفسيًا لهجرة الفلسطينيين من قراهم 
ففي رسالة كتبها جاور جيوس حكيم، مطران طائفة الالتين في الجليل عن هجرة  ،وبلدانهم

لفلسطينيين "أن الهرب كان بشكل رئيسي بسبب الذعر الذي أصاب السكان العرب في فلسطين في ا
مذبحة أكبرها الدوايمة  35أعقاب أعمال وحشية نفذها اليهود، حيث بلغ عدد المذابح المسجل منها 

) أن أحد أهم أسباب هجرة الفلسطينيين بعد نيسان 1984ياسين( يرى، حيث وأشهرها دير ياسين
، إذ قام ”األرغون“هو خوف الناس مما جرى في مذبحة دير ياسين من قبل منظمة  1948
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الصهاينة بشن عدة هجمات على القرى العربية التابعة حسب قرار التقسيم للدولة العربية. كان من 
أفظعها مجزرة دير ياسين، إذ بعد تلك المجزرة كانت هجرة الفلسطينيين الجماعية خوفا من الموت 

رين بالحرب النفسية التي شنتها الحركة الصهيونية ضدهم إلجبارهم على الهرب، وقد استغلت متأث
إذا لم تغادروا منازلكم فإن مصير دير “نتائج المجزرة لتحقيق ذلك، فكانت توزع مناشير التهديد 

لعربية ونتيجة لذلك فقد استولت الحركة الصهيونية على العديد من المدن والقرى ا”. ياسين ينتظركم
أنتجت “أن المجزرة  ”بيغن“بدون مقاومة تذكر، وكان الهدف من ذلك إيجاد دولة يهودية نقية، وأكد 

” الهاغاناة“التي كانت ترد هجمات ” قالونيا“لنا خيرا كثيرا فقد دب الذعر في قلوب العرب، فقرية 
كانت هذه  .”يت اكساب“الدائمة هجرها أهلها بين ليلة وضحاها واستسلمت دون قتال، وهرب أهالي 

 2011)(صافي: المذابح ذات غرض واضح وهو طرد األهالي ودفعهم إلى الهجرة.

 :االقتصادية الدوافع
 مـن ملموسـة هجـرات توجد حيث الدوافع االقتصادية هي التي تستأثر باألسبقية بين الدوافع األخرى،

 العربيــة الــدول مــن أقــل بــدرجاتو  وفلســطين، وبــنغالدش والفلبــين وباكســتان الهنــد مثــل آســيوية بلــدان
 وتحســــين العلمــــي التحصــــيل بــــدوافع هجــــرات وهــــي والــــيمن، ولبنــــان ســــوريا مثــــل األخــــرى اآلســــيوية
  :2000)العبيدي.(الشباب ومن والفقيرة، الوسطى الطبقات من تكون ما غالباً  العيش، مستويات

  
 : اآلثار النفسية واالجتماعية للهجرة

 :اللجوء صدمة  
 صدمة يشكل حدث آخر، مكان إلى اللجوء إلى واضطراره ومحيطه، أرضه من نساناإل اقتالع

 صدمة أي الصدمة، أن إلى اإلشارة مع ومواجهتها، معها التعامل عليه اإلنسان، هذا حياة في
 : شكلين تأخذ أن ممكن
1. Amnesique وتظهر آثاره فيما بعد على شكل حيث يتعرض الحدث هنا إلى الكبت ،

 ت.أعراض وهواما
2. Hypermnesique حيث يبقى الحدث حاضرا دائما في البال وعصّيا على النسيان ،

 المنـزل،"  مثل الالجئ إليها يتعرض التي والرمزية الماديةائر الخس من الطويلة السلسلة
 التي النفسية المكانة من أهميتها تأخذ األرض مع العالقةف ،"األرضو  الوظيفة،و  الممتلكات،و 

 .فيه توظيفها تم التي والالواعية الواعية التوظيفات وسلسلة لمفقودا الفرض يحتلها

 تقبل نوأ المواضيع، هذه في استثمارها تم التي" دوبلي" الطاقـة كمية هنا تعني والتوظيفات  
 والحداد الحداد، هو آخر نفسياً  امًال◌ً ع ويفترض، البناء إعادة سبيل في اً أساسي الً عام الخسارة
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 عن االنفصال في خاللها الشخص وينجح العاطفي، التعلق موضوع فقدان تلي ليةداخ نفسية عملية
 .الموضوع ذلك

 الحروب، عن الناتج اللجوء وبين ،الدائم واللجوء المؤقت اللجوء بين نمّيـز أن علينا هنا  
 املهتع وكيفية إليهم، ونظرته إليه، اللجوء تم الذي البلد وطبيعة أخرى، أسباب عن الناتج واللجوء
 العمليات من بالرغم األسباب انتقاء مع قائما بالعودة األمل يبقى والقسري المؤقت اللجوء في معهم

 الكآبة بين التمييز علينا وهنا واالكتئاب، كالقلق اللجوء من النوع هذا تصاحب التي النفسية
 .تعريفه يمكن الذي واالكتئاب

 مع الزائدة، والعصبية والعنف التوتر أو ،والعزلة االنطواء إلى والميل السلوك واضطرابات
 سبب كان إذا خصوصا وأصعب أقسى تكون األمور ولكن التعميم، يمكن ال أنه على التشديد
 .عائالت وتشريد أحبة وفقدان عسكرية، عمليات من يرافقها وما الحرب هو اللجوء

 فاالنتقال النفسي، هموضع على كبيراً  تأثيراً  تؤثر الالجئون فيها يتجمع التي السكن أماكن
 من تفرض جديدة وقوانين لشروط تخضع سكنية تجمعات إلى الماضي في مريح سكن من

 القلق لديهم وتفجر تأزمية، وضعيات الكثيرين عند تخلق احترامها، الجميع على ويتوجب الخارج،
 غيرة عرمشا الالواعي المستوى على تنشأ أن يمكن وهنا األصلي، البلد إلى والحنين المكبوت

 ويالت يذوقوا ولم ديارهم في زالوا وما مثلهم، يعانوا لم ألنهم المستقبل المجتمع سكان تجاه وحسد
 غالبا وهي صعبة، تكون قد والتي العيش ظروف الالواعي، المستوى على وأشّدد واللجوء، الحرب
 ورغبةً  واإلهمال، بالنبذ شعورا أو الالجئين، نفوس في وبالحقد بالثورة شعوراً  تخلق قد صعبة،

 )2004: بزي(  .إياها سلبهم تم التي الحقوق على الحصولب

 الصادم الحدث بعد مباشرة النفسي الضغط عن الناتجة النفسية الصدمة آثار تظهر وقد
 نوع أو الفرد شخصية طبيعة الختالف تبعاً  آخر إلى شخص من تختلف وقد زمنية فترة بعد أو

 الحرب لضحايا المقدم والمادي المعنوي الدعم وفعالية به المحيطة الظروف أو الصدمة
حدث وعي متزايد بحقيقة أن األشخاص الذين يتعرضون  اآلونة األخيرة وفي ،واالحتالل

 ).6 ب.ت:،النجار(  للصدمات ال يصابون جسديًا فحسب، بل و يلحقهم أذّى نفسي كذلك

 :واالجتماعي النفسي الخلل  
 وهي قسرية هجرة لكل حتمية آثار وهي ةمعين حدود عند وقفتت ال القسرية الهجرة آثار

 القسرية الهجرة عن الناتجة اآلثار ذلك على مثال وخير المهجر للشعب وتخريبية تدميرية آثار
 قديماً  العالمي الصراع قضايا من قضية العالم يشهد لم حيث الحديث العصر في الفلسطيني للشعب

 ال عديدة عوامل أفرزت فالقضية ،محن من المعاصرة الفلسطينية القضية شهدته مامثل  حديثاً  أو
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 الهجرة عن الناتجة اآلثار أهممن  وٕان وخارجها الفلسطينيين تجمعات داخل تتفاعل آثارها زالت
 الصحابة لبعض حدث كما - ووطنه أرضه عن قسراً  فالمهجر واالجتماعي، النفسي الخلل القسرية
 التهجير خطر حدوث لدى تالزمه التي الرعب حالة نتيجة) نالهذيا بمرض( يصاب قد -الكرام
 كأثر النفسي الخلل ويتمثل كما،المنافي إلى اللجوء بعد المهجر أمر إليه يؤول وما التهجير وأثناء

 يشعر ما عادة ،المهجرين نفوس في والرهبة الخوف عوامل باستقرار القسرية الهجرة آثار من
 في االندماج على القدرة وبعدم األهل، عن وبالبعد وبالوحدة ربةبالغ وطنه عن بعيد وهو الالجئ
 األمل فقدان بإحساس الالجئون يشعر ما وعادة فيه، الطبيعية الحياة ممارسة أو المضيف المجتمع
 ) 24 ب.ت:،آخرونو  الزغل( .ديارهم في بقوا الذين أهلهم رؤية في حتى أو ديارهم، إلى بالعودة

 أمر والحضارية، والثقافية السلوكية األنماط حيث من مختلف خرآ مجتمع مع التعامل إن
 الالجئ سيجعل مثال، الغربي العالم إلى ينتمي بلد إلى فاللجوء ،لالجئين النفسية المشاكل يزيد

 وقيم واجتماعية، وأخالقية وفلسفية علمية مفاهيم من هاليع يترتب وما الحداثة بمفاهيم يصطدم
 مع اندماج ومحاولة األصلي، البلد إلى حنين بين ما يتأرجح وبالتالي نسان،اإل وحقوق بالفرد تتعلق
 أن يستطيع ذاتية، لتغييرات التعرض عن يتوقف لم نفسه الغربي اإلنسان" فيه، الموجود الواقع

 طبقا الزمن مع عالقته غير فقد ،"محميته في تحصل التي السريعة التغيرات منها يستوعب
 اإلنسان يعيشه الذي الذاتي اإلحساس إن ).2004، بزى( العمل وظروف االجتماعية للمتطلبات

 مستوى دون دوماً  وأنه اآلخرين من أقل أنه يشعر حيث والذنب، النقص مشاعر وطأة تحت
 مجتمع في العيش فرصة له تتح لم الذي ذلك اإلحساس هذا من ويعاني ،ةاالجتماعي الوضعيات

 فيها ومؤثره فاعلة قوة يصبح معينه اجتماعية لبنية تبعاً  ينشأ أن منذ المختلف اإلنسان هذا متقدم
 وجود ويتلخص النفسية ببنيته الرتباطها نظراً  تغيرها بمقاومه استقرارها ويدعم البنية هذه يعزز فهو

 ومحاوله مجابهتها ومواقفه وقيمة وتوجهاته سلوكه في يحاول مأزقية وضعية في المتخلف اإلنسان
 هذه بدونه العيش في االستمرار يمكن ال الذي النفسي التوازن بعض له يحفظ كلبش عليها السيطرة

 عبد( فيه يعيش الذي المجتمع ظروف تفرضه الذي القهر وضعية أساساً  هي المأزقية الوضعية
 ).53:1997،الحافظ
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 :االندماج على القدرة وعدم الثقافية الصدمة

كـل المهـاجرين الـذين تفتـرق ثقـافتهم بـين يرات مشـتركة إن الكثير من تأثيرات الهجرة القسـرية هـي تـأث
ٕان أزمــة الهويــة التــي واجهتهــا و يعــانون مشــاكل التكيــف ، فالد المضــيفة ببشــكل واســع عــن ثقافــات الــ

لـذين اختبرتهمـا بتأثيراتهمـا التـي ال تـزال تفعـل فعلهـا همـا أمـران لثقـافي ) ا -والصراع الثقافي ( البـين
ت المهــاجرة كافــة. وممــا يجعــل حالــة الهجــرة الفلســطينية مختلفــة عــن شــائعان فــي أوســاط المجتمعــا

غيرها من الحاالت هو أن الصراع الذي تسبب بها ال يـزال جاريـًا ، ممـا يجعـل قبـول شـروط المنفـى 
هذا مـا سـتكون لـه آثـاره ونتائجـه علـى مسـتقبل األجيـال الالحقـة فـي المنـافي وسـيكون  أكثر صعوبة.

األجيــال األكبــر ســنًا لغــرس تــاريخهم ونضــالهم فــي نفــوس أطفــالهم ، األمــر  هنــاك إغــراء بالنســبة إلــى
الذي سيمنعهم من التكيف على نحو مناسب مع محـيطهم، ويعتبـر مثـل هـذا السـلوك األبـوي طبيعيـًا 

يواجههـا أولئـك الـذين يعيشـون فـي مجتمعـات  إضـافيةوهنـاك مشـكلة ، لكنه ينطوي على ضرر كامن
الســؤال عــن مــا مــدى كياســة ســلوك كهــذا يبــدو لــي أن هــذا الوضــع يعقــد  مؤيــدة إلســرائيل تتمثــل فــي

 ) 113اآلثار السلبية الناجمة عن التهجير ويفاقمها.(كرمي،ب.ت:
 في المجموعات تلك وفشل الجديدة المجتمعات في مبعثرة صغيرة مجموعات تشتت إن

 روابط إضعاف لىإ أدى سيطرتها، عن خارجة ألسباب األم الوطن مع قويه بروابط االحتفاظ
 نأ ذلك من كثراألو ، الجديدة األجيال بين خاصة الوطني، المستوى على بالهوية والحس المجتمع

 العقد خالل عام بشكل فاعليتها قلت قد أوروبا في الفلسطينية للمجتمعات السياسية النشاطات
 متعلقة أخرى عواملب تأثرت وقد مختلفة المتعددة المجموعات أفعال ردود استجابة وكانت الماضي،

 تقدمها التي المساعدة ونوعية جديدة ثقافية بيئة على واالعتياد التعليم مستوى: مثل باألمر
 كان والعزلة البعد بسبب قديم الفلسطينيين وجود حيث الكناري جزر مثال وفي، المتبنية المجتمعات
 تمكنوا ذلك ومع الديني الحاجز وعبور Assimilationلالنصهار مهيئين الفلسطينيون المهاجرون

 نطاق في قويه مجتمعية وبروابط المتمايزة Sub-culture الفرعية وثقافتهم بتراثهم االحتفاظ من
 أقل هي كالجئين حديثاً  الوافدة الفلسطينية العائالت فإن االسكندينافية البلدان في أما، الثقافة تلك

 وترى الجديدة للمجتمعات االنتقال نتيجة افيةالثق الصدمة الستيعاب الغالب في مهيأة وغير تعليماً 
 وحصر االنعزال نحو أكثر ميل يوجد لذلك ونتيجة .وهويتها لقيمها تهديداً  الجديدة الثقافة في

 من حديثاً  الوافدة المجموعات ميل يالحظ كما المحدودة، األسرية العالقات على االجتماعي الفضاء
 فقدوه لما ووجداني واجتماعي ثقافي كتعويض الغالب في المساجد نحو التوجه إلى اللجوء طالبي

 ومتطرفة، منغلقة دينية" مجموعات" مواقع في التخندق معينة حاالت وفي االغتراب بلدان في
 مما المهاجرين الشبان تجنيد في المساجد استعمال في المجموعات هذه خطورة مؤخراً  وبرزت
 لم وٕاذا  .الحتياجاتهم المحيط ومجتمعهم عائالتهم متفه وصعوبة الهوية وأزمة التهميش من يعانون
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 ومهنيون أعمال رجال رئيسة بصورة حققها التي الفردية النجاحات قصص أمام كثيراً  نتوقف
 النشأة حديثة الفلسطيني الشتات مجتمعات أفراد غالبية فإن طويلة، فترة منذ أنفسهم أسسوا متعلمون

 أرقام وهناك .الجديدة المجتمعات في واالندماج التكيف يف هائلة صعوبات يواجهون الالجئين من
 االسكندينافية البلدان في خاصة عملهم، فرص وآفاق التعليمي بوضعهم تتعلق بالخطر تنذر

 -معها التكيف عليهميجب  التي - والثقافية والنفسية االجتماعية التغيرات لتأثير نتيجة وألمانيا،
 المضيفة، المجتمعات نظر في لصورتهم نتيجة وكذلك ماعية،الج) سيكولوجيتهم( نفسيتهم علىو 

 شيوالتشو  واالرتباك األمل خيبات عالمات مؤلم بشكل واضحة وتبدو غرباء، مهاجرين بوصفهم
 نسيجها إلى الدخول يحاولون التي الجديدة المجتمعات في له وفهمهم لدورهم إدراكهم أيضاً  ليطال

 األصلي وبلدهم بوطنهم يتعلق فيما لدورهم إدراكهم وكذلك الداخلي، االجتماعي
 .)2007:121،المحمدي(

 يطرأ تغير وأي مستمرة عمليه فهي أبداً  تنتهي وال تتوقف ال التوافق عملية نأ الباحثة وترى
 أو آخر إلى عمل من فاالنتقال التكيف ممارسة إلى يحتاج كثر أو قل مهما اإلنسان حياة على

 يتوافق حيث واالجتماعي النفسي التوافق أنواع من نوع ممارسة بيتطل ذلك كل أخرى إلى مدرسة
 وينشئ وأسرته والديه مع يتوافق وأن أعمارهم اختالف على الناس مسايرة الشخصية احتياجاته مع

 جميع تنتقل أن يمكن وال التغير وهذا االنتقال هذا حدث كلما يعايشها الجديدة الجماعات مع عالقة
 تتغير أن من البد إذ. الجديدة للمرحلة برمتها صالحة تظل وأن أخرى إلى خطوة من التكيف طرق
 عمليات أكبر نأ و السابقة المواقف عن كبيراً  اختالفاً  بها الجديدة المواقف اختلفت إذا كبيراً  تغيراً 

 من نتقلي عندماهي  ،اإلنسان حياة على وتأكيداً  حدةصعوبة و  وأشدها واالجتماعي النفسي التوافق
 ونظراتها الحضارية منطلقاتها في تختلف أخرى اجتماعية ثقافيه بيئة إلى اجتماعية ثقافية ةبيئ

 إلى يؤديالذي  الثقافية البيئات اختالف في يكمن ذلك في والسبب والكون، والحياة لإلنسان
 خالل منف االجتماعية العالقات بناء وأسس االجتماعي العرف وقضايا والتقاليد العادات اختالف
 أرقى هو ثقافة من الوطن يضمه ما بأن الالجئ فهم إمكانية - ذكره سبق الذي - الشوفينية مفهوم

 غريبة، أخرى ثقافات مع بالتفاعل أو بااللتحام الوطن ثقافة تتدنس أن يصح ال وأنه الثقافات
 عاداته لفيحم المهجر مجتمعات إلى بها ويفخر يعتز والتي بثقافته باالنتقال الفرد يقوم وبالتالي
 البقية وهي وشخصيته كيانه من جزء فهي بها ويتمسك ومشرب وملبس طعام من وتراثه وتقاليده
 والجنس السن أن الجلي ومن . واألرض بالوطن وتمسكه انتمائه عن يعبر خاللها من التي الباقية

 الهوية ياتتحد ومواجهة واالندماج التكيف على القدرة تحديد في مهمة عوامل هي التعليم ومستوى
 بمن مقارنة جيدًا، يتكيفون منهم والمهن المهارات وأصحاب السن صغار إن الجديدة المجتمعات في

 المتبنى البلد في قليلة سنوات قضاء وبعد ،والخبرة المهارة يفتقدون من أو متأخر عمر في هاجروا
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 في والمحرومة لمسنها عائالتهم إعالة في واجبهم أداء استئناف هؤالء السن صغار بمقدور يصبح
 .الوطن

 الجيل فإن االجتماعي التماسك ونقص ثقافتين بين التشابك ظل وفي أخرى جهة ومن
 قيم وبين الموروثة واألمهات اآلباء قيم بين التوفيق جاهداً  يحاول الفلسطينيين المهاجرين من الثاني
 إعادة على ومضطردة ثابتة ةوبصور  يعمل أن الجيل هذا أبناء على وٕان السائدة، الجديدة الثقافة
 مجتمعاتهم في واالندماج للتكيف متواصلة عملية سياق في لهويتهم الشخصي إدراكهم وبناء تعريف

 سبب ويعود الفلسطيني، الشتات تجربة في األضعف الحلقة بالذات النقطة هذه وتعتبر الجديدة،
 الغالب في عليهم المحظور األم نهموط وبين بينهم والمؤثرة الفعالة الروابط غياب إلى جهة من ذلك

 المؤسسات تفتقد صغيرة كمجموعات انتشارهم إلى أخرى جهة ومن إليه، العودة أو السفر األعم
 بلدان في هؤالء محنة يفاقم ما وهو الجديدة المجتمعات في بها الخاصة والثقافية االجتماعية
 .)123:2007 ،المحمدي( االغتراب

 :منها سالماإل وموقف القسرية الهجرة
 وقائي كإجراء القسرية الهجرة دابر قطعت اإلسالم أحكام أن القرآنية النصوص من يستدل

 الهجرة فدوافع القسرية الهجرة عن المتولدة والنتائج اآلثار لفداحة وذلك قسرية هجرة كل ومنعت
 اإلنسانية صالحيةاإل الدعوة مع تتفق ال القسرية الهجرة وآثار اإلسالم، مبادئ مع تتنافى وأسبابها

 لكل تقطيع هي بل للمهجر البطيء الموت إال هي ما القسرية الهجرة أن ذلك اإلسالم ينتهجها التي
 بنصوص قرآنية آيات وردت وقد" الكريم القرآن" تعالى اهللا كتاب هو اإلسالم مصادر وأول ،أجزائه

: األبرياء ضد ترتكب التي ةالبشع الجرائم إحدى هي القسرية الهجرة أن على تدل وصريحة واضحة
 ال التي المضطهدة الفئات ضد القسرية، الهجرة جريمة يمارسون الذين هم تبدينسوالم الطغاة أن إذ

 الباطل وبين الحق بين الصراع معرض في القرآنية اآليات وردت وقد نفسها، عن الدفاع تستطيع
 يمثلون باعتبارهم األنبياء ضد القسرية رةالهج لدعاة الكريم القرآن استنكار القرآنية اآليات وأفادت
 : في ظاهر هو كما والطغيان الشر وقادة أئمة أمام تقف التي الخيرة الصفة

قوله تعالى في سورة إبراهيم "وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في  -1
 )1سورة إبراهيم:آية ملتنا" (

 ) 3سورة إبراهيم:آية (يقتلوك أو يخرجوك منها" "وٕاذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو  -2
(سورة وكذلك ما ورد في موقع آخر "وٕاذ كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها  -3

 ).29:1996بي،ي(الصل) 76اإلسراء:آية
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 : للفلسطينيين بالنسبة الهجرة تجربة13.2.2. 
 تفاصيلها، الجميع يعلم لتيوا العصر، هذا في الفلسطيني شعبنا لها تعرض التي المأساة كانت
 أبناء من األلوف عشرات اضطر لقد البعيدة، للمنافي الهجرة إلى أبنائه دفع في الرئيسي السبب
 كل من وبالرغم واالستقرار، واألمن العيش لقمة عن بحثاً  وبلدان دول إلى للجوء الفلسطيني الشعب
 الشعب أبناء يتجرع مستمرة، قائمة لتزا ما المأساة هذه أن حيث والغربة، التشرد ومعاناة مآسي

 أرض إلى والعودة الخالص وأمل حلم فإن ذلك، من وبالرغم هذا، يومنا إلى كأسها الفلسطيني
. المعذبة الفلسطيني اإلنسان روح عن واحدة لحظة يغب لم فلسطين الحبيب، الوطن

 )123 2007:المحمدي،(

 تدوي التي والقنابل الرصاص صوت على مفزوعين بيوتهم من الفلسطينيون خرج حيث
 الصهاينة أعين عن متخفيين الليل منتصف في الظالم جنح تحت خرجوا وقريتهم، بيوتهم في قريباً 

 من وائل أبو فيقول ،الالجئين لجميع بالنسبة األمر كان هكذا أمامهم، وجدوه من كل قتلوا والذين
 تحت متسللين وخرجنا انتزاعاً  فراشي من يأهل انتزعني لقد عاماً  70 العمر من ويبلغ القبيبة قرية
 تسع الصهيونية العصابات شنت حينها بالقرية المحيطة القريبة البرتقال بيارات إلى الظالم جنح

 من وقليل البسيطة بأسلحتهم ردهم استطاعوا أهلها لكن ،القرية اجتياح إلى هدفت ضخمة هجمات
 اللحظات تلك عن وائل أبو ويتحدث لعاشرا االجتياح في القبيبة سقطت لكن والعصي الفئوس
 على وطعامهم أمتعتهم من القليل حملوا الذين وائل أبي ألهل األمر كان هكذا حياته في الحرجة

 إلى ثم حمامة إلى ومنها أسدود إلى يبنا من ففروا القرى بين ينتقلون وراحوا ،) هزيلة حماره(
 األقدام على سيراً  كاملة شهور ستة استمرت رحلة في غزة إلى الشتاء حلول مع ليصلوا المجدل

  .)2009:6الساعاتي،(

 هذا أوسلو بعد مما وآه – أوسلو وبعد" الجية من فلسطيني الجئ وهو عطية خضر ويقول
 مواطن أنني اعتبار على:  الجئاً  أعد لم بأنني ليقنعني عنق، وربطة شهادة صاحب جاءني –

 وأن الجية، هي عندي فلسطين أن الالمع، حذاءال هذا صاحب يعرف ولم ،فلسطين في أعيش
 عطية عند. األخيرة وضجعته ودموعه، المظلوم أبي تراب خنت قد أكون أو ،فلسطين هي الجية

 هي عداواته القديمة، الصداقات ذات هي صداقاته: الهجرة سنة عند تماماً  التاريخ توقف خضر،
 وألحانه المحزونة، أغانيه حتى ،هي كما ةالسالف األحاديث هي أحاديثه الماضية العداوات نفس
 المجهول عوالم من قادمة سحرية شبابة تداعبان كأنهما شفتين من تنساب – أبناء الجية عرفها التي

 )10: ت.محجز،ب( الماضية اللوعة وبقوة الحزن، بنفس األغاني نفس هي ظلت –
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 طيف حل نإ احد،و  في ثالثة وصفد، وأمي أبي: صفد من الجئ وهو عطوة أكرم ويقول
 ذكرتت وٕان صفد، عن يتحدث وهو ذكرته والدي ذكرتت إن.اآلخران معه حل خيالي في أحدهم
 كان عنها، متواصالً  حواراً  منهما أسمع طفولتي ومنذ كنت صفد، عن تتحدث وهي ذكرتها والدتي
 قصة له يترو  ثم أتذكر؟ والدتي له وتقول ،صفد عن قصة لها يروي ثم أتذكرين؟ لها يقول والدي

 صفد في تبقى ما كل وتركا ،كجسد بيننا يعيشان كانا وكأنهما أشعر كنت ،صفد من

 مرتين ماتوا الذين عن سأحدثكم

 ُهِجروا حين مرة

 العينين أغلقوا حين وأخرى

 ...بجسد جاء عمن سأحدثكم

 )52:2006عطوة،( صفد في روحه وترك

ن ُيدفن في بلده التي عاش فيها فهل فكر أحدكم من قبل في معنى أن ُيحرم إنسان من أ
وال ‘ ال هم وال آباؤهم ‘ وآباؤه وأجداده مئات السنين، بينما يمنح غيره ممن لم يعرفوا تلك األرض 

بل وحق حرمانه وكل أهله من مجرد شرب مائها إال  ،أبعد جد من أجدادهم حق الموت والحياة فيها
 )2007:17؟ (طه،اإلنسانبالحديث عن حقوق  بإذنهم ؟! أهذا هو العالم الذي يتشدق فيه الجميع

 في لجوء قضية أضخم هي الفلسطينيين المهجرين الالجئين قضية أن إلى اإلشارة وتجدر
) 2007-2006(من الممتدة الفترة وفي أنه إلى الشامل المسح أشار حيث انتشارًا، وأوسعها العالم
 ما أي فلسطيني، مهجر ألف ) 450(إلى باإلضافة الجئ ماليين )7( نحو الالجئين تعداد وصل
 الوضع يزال وال ،)يفلسطين مليون 10,1( الفلسطيني الشعب تعداد مجمل من %70)( نسبته

 ،أيضاً  الجئين يكونوا أن المرجح ومن" واضح غير" إضافي فلسطيني ألف 400 لحوالي القانوني
 األراضي في الجئين غير أو الجئين كانوا سواء الفلسطينيين، بحق القسري التهجير عمليات إن

 مستمرة تزال ال ولبنان العراق السيما المضيفة البلدان بعض وفي إسرائيل وفي المحتلة الفلسطينية
 .)2007:بديل مركز(

 الحياة نعم من له يقدم أن يمكن ما برغم ،العودة وحلم األمل يفقد لم الفلسطيني اإلنسان إن
 تجربة خالل من الفلسطيني استلهمه لما نتيجة إال يسل وهذا فلسطين، وطنه إلى العودة عن كبديل

، فلسطين وطنه عن له بديل ال بأنه واكتشف تعلم حيث والتشرد، المنافي زمن طيلة المريرة معاناته
 ثائراً  منتفضاً  ينهض المستمرة معاناته فرغم العنقاء، طائر يشبه -المعجزة-الفلسطيني اإلنسان هذا
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 ومالحم بطوالت من يسطره ما خالل من وذلك جديد، من العالم ذهللي أخرى، تلو مرة متحديًا،
 كريمًا، حراً  وطنه إلى والعودة والخالص، الحرية أجل من الكفاحية مسيرته عبر عظيمة، نضالية

 المحمدي. (األخرى والشعوب األمم باقي مثل وسالم بأمن والعيش المستقلة دولته وبناء
،2007:123( 

 )الهجرة بعد ما للفلسطينيين النفسي التاريخ(  :النكبة رحج تنكأ أحداث 2.2.14.

 المثال سبيل فعلى الهجرة تتبعت التي األحداث إليها أدت صدمات بسبب الذاكرة تنشيط
 ،األولى االنتفاضة ، وشاتيال صبرا مذابح ،)النكسة(1967 حرب1956- حرب:  الحصر ال

 على العدوانية الصهيونية الممارسات لسلةس خالل من األحداث توالت ثم ، الثانية االنتفاضة
 تجريف ،بيوت هدم ، وهمية غارات ، اجتياحات ، غارات ، إبعاد ،اعتقاالت ، قتل( وغزة الضفة
 الحرب ، غزة على المجحف الحصار ،جنين مذابح،وغيرها أراضي مصادرة ، زراعية أراضي

.. النكبة منذ أي )1948( العام فمنذ ).2008-2009 غزة على الحرب ،2006 لبنان على
 من أكثر ثم الجئين، األرض سكان من )%85( نحو جعلت أن نتائجها من كان التي النكبة
 .والتجويع واالضطهاد والغارات الحروب من قرن نصف

 توابع زالوا فال – األم الوطن إلى حاجةال -الفلسطينيين الالجئين عند- عززت األحداث هذه كل
 ).2004:بزي( مطاردين

) 2009-(2008 غزة على البشعة األخيرة الحرب على الضوء تسليط الباحثة ارتأت وقد
 عام بشكل للفلسطينيين معتادة غير وصدمات نفسية إصابات من الحرب هذه به تسببت لما نظراً 

 .غزة قطاع في خاص بشكل والالجئين

 :2009- 2008غزة على األخيرة الحرب

 هي بالتأكيد ولكنها تاريخها في األولى ليست أنها صحيح غزة على اإلسرائيلية الحرب
 دليل وأكبر وحجر وشجر بشر من األرض هذه على شيء كل استهدفت حرب واألقوى، األشرس

 تحت يصرعون العزل والشيوخ ،والنساء ،األطفال مشاهدمثل  المريعة المشاهد مشاهدة ذلك على
 وخرائطها، الجغرافيا بفضل ليس غزة، يعرف ال أحد يوجد ال فاليوم مستهدف، هنا فالكل األنقاض

 من األشالء وصور الدماء لون في غزة من المتصاعدة النيران ولهب الدخان أعمدة بفضل ولكن
 التي والخراب الدمار صور من اليتامى، وأنات الثكلى آهات من والنساء، األطفال صرخات

 بمجموعة األخصائيون خرج فقد النفسية الصدمة نتائجها أهم من كان والتي األبدان لها تقشعر
 أوسع على والمستمر الشديد النفسي األذى إحداث تعمدوا الصهاينة أن أهمها المشاهدات من
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 الحروب، أثناء النفسية اإلصابات على الضوء تسليط يتم ال الغالب ففي ممتدة، ولفترة نطاق
 يصاب التي النفسية جراحال مالحظة يتم ال فيما األكبر، باالهتمام تحظى المباشرة فاإلصابات

 والشلل النفسية، والصدمة ،الحاد التوتر حاالت ومنها الحرب، عقب األطفال خصوصاً  األفراد بها
 المصحوب والذهول الفزع وحاالت النفسي، للتوتر نتيجة الخانقة التنفس وأزمات الهستيري،

 التي الرهيبة اللحظات يشةاومع العنف لمشاهد فالتعرض المدنيين، تصيب التي والرعب بالخوف
 تنساها وال العصبي جهازهم يحتملها ال مشاهد كلها رفاقهم أو أقاربهم موت األفراد فيها يرى

 من العظمى األغلبية أنإلى  نشير أن يفترض غزة قطاع سكان عن الحديث وعند الذاكرة،
 الحصار أمر أن للقول يدفعنا ما وهذا السكان ثلثي يشكلون ألنهم الالجئين من هم السكان
 بكارثة ينذر الذي األمر اللجوء، موقع في وقضيتهم الالجئين ضد موجه هو األخيرة والحرب
 ).2010:1زقوت،( الفلسطينيين بالالجئين ألمت التي الكثيرة الكوارث إلى تضاف محققة

 
 لمواقف والثورات والحروب الكوارث أثناء تعّرضت قد والشعوب األمم بعض كانت وٕاذا

 الجسمية باألمراض أبنائها من العديد إصابة إلى أدت ومؤلمة وضاغطة ادمةص وأحداث
 له يتعّرض ما أن حيث المجال، هذا في بخصوصية يتميز الفلسطيني الوضع فإن والنفسية،
 القسرية بالهجرة متمثلة معتادة غير صادمة ومواقف وخبرات أحداث من الفلسطيني الشعب

 وٕاطالق والخاصة، العامة واألماكن والمدارس للبيوت الحربية نوالسف والطائرات الدبابات وبقصف
 وحاالت واالعتقاالت واإلصابات تمييز دون الفلسطيني الشعب تجمعات على والقذائف الرصاص
 حدوث وأسباب مصادر من يعد كله ذلك فإن المرعبة، المشاهد ورؤية واإلعاقة، االستشهاد
 .والعقلية واالنفعالية السلوكية واالضطرابات النفسية الصدمات

 ردود تحديد في األهم العامل أن :2002)(دراسة قوته مثل  الحديثة الدراسات أثبتت وقد
 ألنه وذلك الحدث هذا مواجهة على القدرة وٕانما ذاته بحد ادمالص الحدث ليس الحي الكائن فعل

 الحدث يكون ألن داعي وال ،مضطربة حالة وفي لإلصابة عرضة ويتركنا باألمن إحساسنا يحّطم
 إرهابي اعتداء مشاهدة أو أحيانا إلينا مّقرب وفاة فنبأ مباشرة، بصورة الشخص له يتعرض حدثا
 بل المشكلة فقط وحده المؤلم الحدث وليس. صادماً  حدثاً  يكون أن يمكن التلفزيون شاشة على

 قلقو  الصدمة، بعد ما واضطراب واإلعاقة كالجراح عنه الناجمة الوخيمة ونتائجه
 بالدرجة والوطن األخ، أو أالم أو كاألب عزيز فقدان بسبب والحماية الرعاية وفقدان،االنفصال

 ).6،ب.ت:النجار( األولى

 تمسـك مـن زاد والحصـار والتجويع والشتات والغارات الحروب من قرن نصف من أكثر رغم
 رأسـه مسـقط بوطنـه، بطـانمرت وهويتـه اإلنسان كيان ألن الوطن، إلى العودة في بحقهم الفلسطينيون
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 لكــل مقــدس العــودة حــق فــإن ولــذلك كرامتــه، ومنبــع رزقــه ومصــدر تاريخــه ومســتودع أجــداده ومــدفن
ــدة مــوطني إن يقــول المنفــى فــي ولــد الــذي الطفــل حتــى فلســطيني،  خــالل مــن فلســطين، فــي كــذا بل

 أسماء ضمنها من اءأسم االلكتروني لبريدهم يختارون األطفال هؤالء من نيالكثير  أن نالحظ موقعنا
 .)2007العودة، حق دليل( منها ُهِجروا التي قراهم

 ،الوطن أرض غير ثانية أرض إلى اللجوء بمجرد لصدمة عرضة هو الجئ كل عام بشكل
 الوطن،و  األرض، خسارة" ائرالخس من متتالية سلسلة ويعني به، يؤرخ حدث ذاته بحد هو
 التي والعالقات والروابط يملكها، كان التي االجتماعية مةالقيو  المعين، المعيشي النمطو  الممتلكات،و 

 ويبني عليها، يعول كان التي االرتكاز نقاط خسارة هي ،"مختلفة صعد على بمجتمعه تربطه كانت
 كلمة تصبح هنا، ذاته أدق وبشكل وتاريخه، وهويته انتماءه بواسطتها وحدد أساسها، على شخصيته

 دال إلى الكلمة هذه تتحول ،األصلي االسم مكان ويأخذ جئين،الال كل على مميزاً  اسماً  الجئ
 عرضه اآلن فهو يقبلها، أو اإلنسان هذا يرفضها قد والتصورات، التداعيات من سلسلة تستتبع

 .) 2004: بزى( به والقبول الواقع لمواجهة

 :اإلسالمي المجتمع في اللجوء 15.2.2.
 األخالقي األعلى المثل كانت التي والحماية ىالمأو  منح هو اإلسالمي المجتمع في اللجوء

 في تنتشر كانت حيث واالزدراء، لألذى يتعرض األعلى المثل ذلك يخترق ومن العرب، عند
 هذه أهم وكان يدخلها إنسان ألي اللجوء حق تمنح حرام ومناطق كثيرة مقدسة أماكن الصحراء
 ما أو الجسدية سالمته على األمان حيمن يدخله من كل فكان" الحرم" وهو مكة في يقع المحارم

 حيث الضال المسافر بها ليستدل مضاربهم قرب النار يشعلون البدو وكان .الشخصية حريته يمس
 .اعتبار كل فوق الغريب نجدة كانت

 الالجئ مفهوم أن نرى" الشريف الحديث" أو" الكريم القرآن" مصدريهاب اإلسالمية الشريعةوفي 

 :ينأساس على يقوم لديهما

 .للمستأمن فوري ملجأ ضمان:  أولهما

 .له حقوقه وٕارجاع لحمايته الالزمة الخصائص تتوفر أن بعد إال بلده إلى المستأمن رد عدم: ثانيهما

 َمْأَمَنهُ  َيْسَمَع َكالَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلْغهُ  َحتَّى اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ  ِمنَ  َوإِْن َأَحدٌ ": تعالى اهللا يقول حيث
 )6آية التوبة:( ".
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 فهو سفيان أبي دار دخل ومن آمن فهو المسجد دخل من: "(صلى اهللا عليه وسلم)الرسول ويقول
 ).3ب.ت:الدن وآخرون،( "آمن فهو بابه أغلق ومن آمن فهو سالحه ألقى ومن آمن

 :والسالم الصالة عليه الرسول على النفسي وأثرها الهجرة 16.2.2.
 أن إلنسان أيمكن ،اهللا؟ رسول أصحاب سو نف على يسيراً  أمراً  الهجرة أكانت:  اإليمان بطوالت من

 بغزير عينه تفيض وال األسى بدواعي نفسه تمتلئ ال ثم مصيرها، يدري ال مغادرة وطنه يغادر
 وفؤاده الجياشة عاطفته له بشراً  دام ما اإلنسان أن الحق .الزفرات؟ بحارق صدره يكتظ وال الدمع،

 وبخاصة الرهيبة، الحاسمة الساعات تلك في اإليمان تغلب ولئن، كله ذلك يستشعر أن البد خافقال
 ومن .األسى وبتاريخ البين ولوعة الفراق دمعة يمنع ال ذلك أن إال، الممتازة الصفوة تلك إلى بالنسبة
 مكة همترك حين وأصحابه الرسول نفس في يعتمل كان الذي األلم مدى عن تعبر التي الكلمات

 تاللها على مشرفاً  مكة على األخيرة نظرته يلقي وهو اهللا رسول قول وعقيدتهم بدينهم اهللا إلى فراراً 
 شجناً  تفيض رقيقة وجدانية مناجاة فيناجيها مداه الحنين بلغ وقد حزين، وفؤاد واله بقلب منازلها و

 أن ولوال تعالى، اهللا على وأكرمها اهللا إلى اهللا بالد أحب أنك ألعلم وٕاني منك إني واهللا: (قائالً  وأسى
 عن وتعبر واألسى، باللوعة وتقترن بالدمع، تمتزج كلمات هذه خرجت، ما منك أخرجوني قومك
 لقد نعم، .اهللا إلى اهللا بالد أحب قال كما ألنها بمكة، صلى اهللا عليه وسلم الكريم الرسول تعلق
 واألجداد، اآلباء وموطن العالية، ذكرياتال ومقر اللهو ومسارح الصبا، مالعب هي مكة كانت

 أحبها كله ذلك أجل من ،)350 1973:السبع،(جميعاً  الناس ومثابة الكريم، الوحي ومهبط
 تغنوا ولطالما لقلوبهم سكينه ونبع لعيونهم، سحر ومجتلى نفوسهم، إيناس مصدر وكانت الصحابة،
 السيدة حديث إلى ولنستمع، وبهائها سحرهاب اتغزلو و  العذب، باسمها وهتفوا بجوها، وأشادوا بجمالها،

 الهجرة لوال: (تقول سمحة وعاطفة رقيق أسلوب في مكة إلى حنينها تصور عنها اهللا رضي عائشة
 ما قط ببلد قلبي يطمئن ولم بمكة، منها األرض إلى أقرب بمكان السماء أر لم فإني مكة، لسكنت
 اللهفة عن وتعبر بالشوق، تموج كلمات فهذه) كةبم منه أحسن بمكان القمر أر ولم بمكة، اطمأن
: 1973 توفيق،( القلوب في أثرها فتترك الساجي، الحب برحيق المنتشية الكلمات تلك تحمله تعبيراً 
351(. 

 
 مستقر مكة إلى الحب ومذخور الشوق، مكنون عن يعبر مكتوم أم بن اهللا عبد ويقول

 :األحبة ومجمع األهل
 وعوادي أهلي بها أرض              وادي من مكة حبذا يا

 هادي بال أمشي بها أرض          أوتادي ترسخ بها أرض
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 باألهل وترتبط بالدعوة تمتزج معطرة ذكريات تحمل التي األمين للبلد الجارف الحب إنه
 وهي والحزن االكتئاب شعور وغشيهم عليهم اهللا رضوان الصحابة مرض أن حدث ولقد واألحبة

 إلينا حبب اللهم( الرسول دعاء في ولعل ،الشعور هذا في أثر بالمدينة كان الذي باءللو  كان حاله
 في وأقام وطنه ترك الذي الغريب بالنازح تلم عادةً  وهي ،نفسية كانت العلة أن يعطي ما) المدينة
 توفيق،( لها حصر ال نفسية وأزمات والحزن باألسى وشعور والخواء بالفراغ إحساس ،سواه وطن

:1973 354(. 

 على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت قال عدي بن اهللا عبد عن الترمذي ولفظ
 أني ولوال اهللا إلى اهللا أرض وأحب اهللا أرض لخير إنك واهللا: مكة أهل يخاطب وهو فقال الحزورة
 مرفوعاً  عباس ابن عن صحيح حسن وقال أيضاً  وروى -الترمذي وصححه خرجت ما منك أخرجت

 ،ب.تالظاهري( غيرك سكنت ما منك أخرجوني قومي أن ولوال إلى وأحبك بلد من كأطيب ما
119:(. 

 : Diaspora) دياسبوراالشتات ( 
 الناس من جماعة إلى لإلشارة تستعمل الشتات بالعربية يقال ما أو الدياسبورا مصطلح إن

 ما الرأي في العلماء فويختل ،العالم هذا في األقل على دولتين إلى توزعت أو التشرد على أجبرت
 شولز،( معينة قسرية ظروف نتيجة أو القوة استعمال نتيجة جاء يكون أن يستلزم الشتات كان إذا
 .):38 ت.ب

 المفهوم هذا يرتبط أن السخرية ومن والتشتت االنتشار" معنى على دياسبورا تعبير ويدل  
 المجتمعات على المفهوم هذا طبقي كما" األغيار" من غيرهم بين تشتتوا الذين باليهود أصالً 

 الوطن مع متينة بروابط الفلسطيني الشتات احتفظ فقد ،الشتات في وترعرعت انتشرت التي األخرى
 صلة وهي، الذاتي واالستقالل التضامن من مزيج عن عبارة العالقة وهذه ،فلسطين األصلي
 .كذلك الفلسطينية والسلطة" الداخل" من والفلسطينيين الفلسطيني الشتات بين الوصل

 .) 181: ،ب.تمحمود(

  



 55  

 :العودة الشتات، الهوية،
 طورت أن لبثت ما ثم األول، المقام في المنطقة في قومية ظاهرة بوصفها الفلسطينية الهوية نشأت
 رشيد ويرجع ،والميراث األرض فقدان عن الناجمة التجربة صدمة على فعل كرد بها خاصة سمات
 نشأت ويقول الصهيونية بروز سبقت عوامل من مزيج إلى المبكرة لفلسطينيةا القومية نشوء خالدي

 المقدسة األراضي يعتبرونه بما والمسيحيين المسلمين من لكل الديني التعلق بفضل القومية تلك
 إلى إضافة الخارجية، التجاوزات من والخوف ذاته، حد في قائم إداري ككيان فلسطين ومفهوم
 لكنها (Mutually Exclusive) مشترك نحو على تكن لم الهوية هذه، حليةالم بالوطنية التعلق
 .)179: ت.،بمحمود(. القصوى الحاجة اعتبارات وفق نشأت

 والتشرد االقتالع نتيجة للفلسطينيين حصل ما إلى عام بشكل" الفلسطيني الشتات" مصطلح يعود
 خبرة وتختلف، 1967 عام وقع الذي الثاني القسري التهجير إلى إضافة )1948( في حدث الذي

 فمثالً  الخبرة، تلك بيئة باختالف بالشتات اإلحساس أو للعيش بالنسبة كبيراً  اختالفاً  المنفى/ الشتات
 بنجاح المندمجين نظرائهم مع مقارنة لبنان في المهجرين الفلسطينيين الالجئين تهميش يالحظ
 .)40:،ب.تشولز( المتحدة الواليات في نسبي

 وهو أخرى، أسباب أية عن أو العمل، عن بحثاً  الوطن عن الطوعية الهجرة يعني الشتات مفهوم إن
 ممارسه صاحبه يستطيع إكراهي غير فعل هو وبالتالي المادية، بداللته االغتراب مفهوم إلى أقرب
 ال الفلسطينية الحالة وفي أنه إال ،ذلك في رغب إن شاء متى األصلي موطنه إلى والعودة إنهاءه

 ممن قليلة ألعداد إال الوطن أرض إلى والعودة) االغتراب( الشتات حالة إنهاء قرار صاحبه متلكي
 حق( على الحفاظ في واستمروا ،1967 عام احتالل أعقاب في اإلسرائيلية اإلحصاء عملية شملتهم

 انيهومع بدالالته الشتات مفهوم فإن وبالتالي. غزة وقطاع الغربية الضفة أراضي في) المواطنة
 ينطبق وهذا المباشر، غير اإلكراه عنصر لوجود الفلسطينية الحالة على تطبيقه يجوز ال الحرفية

 عندما البالد خارج 1967 عام حرب وقبل النكبة، قبل أنفسهم وجدوا الذين الفلسطينيين على
 التي) المواطنة حق( فقدوا الذين أو شاءوا، متى العودة قرار يمتلكون وكانوا الطوعية الهجرة اختاروا

 النفس تقع حيث جدًا، بعيداً  الوطن يكون والشتات، الغربة في المحتلة القوة من) امتلكوها قد( كانوا
، والخوف األمان وعدم بالتهديد الشعور النتيجة تكون وربما  الفوضى وتعم آمن غير مكان في

 فإن والعزلة، لالنغالق تؤدي سياسات إلطالق كافياً  الجماعي بالخوف الشعور هذا يكون ما وغالباً 
 تطور الذي األساسي المبدأ الشتات يتحدى متزامنان أمران والقومية الدولة أن فكرة يتحدى الشتات

 يضعون أنهم إال مجتمعاتها وبين المضيفة الدول في الشتات ويعيش، الجديد العالمي النظام منه
 برامج في ينخرطون ال الشتات في  .الدول هذه من جزءاً  يكونوا بأن يسمح ال بشكل أولياتهم
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 بلدان في يبقون غالباً  أنهم إال للعودة النزوح من – وبالرغم – الوقت نفس في ولكنهم االندماج،
 العائلي الشتات) الجذور كتاب( يصفهكذا  ،المجتمعات بهذه كامل اندماج دون واللجوء االغتراب
 من قرنين قبل األمريكية المتحدة الواليات إلى راً قس تهجيرهم تم الذين األفارقة من الماليين لعشرات
 في والهرسك البوسنة لشعب القسري والتهجير ،القسرية الهجرة أثناء الماليين وفاة بعد الزمان
 غير بطريقة المتحدة الواليات لها خططت التي العربية للشعوب القسري والتهجير الحديث العصر
            .الكويتية العراقية الحرب عن الناجم) جاسي إبريل( بغداد في األمريكية السفيرة باعتراف مباشرة

  ).5:2007وآخرون، نزال(

 حدود مع الكامل الترابط على القائمة المعاصرة للرؤيا وفوضى إرباكاً  الشتات يسبب إذن
 ربما أخرى جهة ومن وطن، بال جهة من الشتات ،المواطنة ووالءات القومية وحدود الدولة،
 تخلق األوطان في التعددية هذه وطنه، في المرء يشعر مثلما أكثر أو مكانين في بالراحة نيشعرو 
 منو  البالية بالخيمة وتعصف القتام تثير الرياح ،)47، ب.ت:شولز( بالهوية تعددية بالغالب

 والعيد المشرئب، تيالب فحنين المعاناة، طبيعة في متضمن العودة معنى أن ،هنا نالحظ أن الضروري

 اختلط ما راً يوكث ،المرتقبة العودة بضرورة إشعاراً  إال ستيل البالية، مةيوالخ الالجئين، على المحرم

 حتى أظن كنت الشخصي، المستوى وعلى واحدة، داللة في التحما حتى عودة، نكبة، : المصطلحان

 خالد ثكنة وه هل الرسمي االسمأن  ألكتشف ن،يالعائد ميمخهو  حمص في منايمخ اسم أن بيقر  وقت

 ،نيالالجئ محل نيالعائد كلمة أحل التلقائي اليومي الخطاب ولكن ،نيينيالفلسط لالجئين الوليد بن
 من سنوات عشر بعد  نراه مثالً  لييالخل علي هو اهف، مرة ريغ نييالفلسط األدب في هر هذاوسيظ

 ةيكنا" البحر إلى تمضي لسناب " بعنوان مجموعة صدري – نابلس همدينت اهبموجب احتلت التي زيمةهال
 )ويافا وحيفا عكا مثل المحتلة ةيالساحل ةينيالفلسط المدن نادي إلى هنتيمد انتساب عن

 ).2007:دحبور(

 :الذات إلثبات الحاجة

 أنها تبين خاصية وهي الذات تأكيد مفهوم إلى تشير التعبير حرية أن النفس علماء يرى 
 ويرى. االجتماعية العالقات في والفاعلية النفسية لصحةا نظر وجهة من الناجحين األشخاص تميز

 وقد المواقف مختلف في ناجحا توكيديا فيكون البعض في تتوفر الخاصية هذه أن) 1994 سالتر(
 االجتماعية المواقف في نفسه توكيد عن وعاجزاً  سلبياً  فيصبح اآلخر البعض في تتوافر ال

 وتطويرها التعبير خاصية صياغة أعادا فقد) والزاروس لبيو ( المشهورين النفس عالما أما ،المختلفة
. حق وجه دون تخترق عندما الشخصية الحقوق عن والدفاع النفس عن التعبير في تتمثل: بقولهما

 حين حقيقية أزمة يعيش قد العمر في متقدماً  أو شاباً  أكان سواء الفرد إن) 12:تب.،اإلمارة(
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 من إلى بحاجة يصبح حيث به، المحيط والوضع لشخصيةا ظروفه في مفاجئ تغيير إلى يتعرض
 فيتعايش محيطه خالل من ذاته صورة يكتسب الفرد ألن وانتمائه، كينونته وثبات ستمراريتها له يؤكد
 كانتأ سواء الصورة لتلك الصانع هو االجتماعي محيطه يكون ذلكبو  شخصيته، أنها على معها
 التي المرآة لتلك يفتقد جديد وثقافي اجتماعي واقع إلى ردالف هذا ينتقل فحين إيجابية، أو سلبيه
 قد المحيط هذا في تغيير أي فإن فيها تربى التي والثقافة المجتمع ذلك هي المرآة وهذه ذاته، تعكس
 الشاب يفقد حين الشباب حالة ففي .سوي كفرد تطوره تعيق واجتماعية نفسية أزمة للفرد يسبب

 في فيفشل محيطه خارج هويته يجد أن فيحاول يفلح فال أسرته، في عزاءه يجد أن يحاول محيطه
 الشعب أن حيث مرة، من أكثر التجربة بهذه مَرا قد أنهما وبما الوالدان أما  .األحيان معظم

 فرداً  الفلسطيني من يخلق ال مخيم في المجاورة البالد في للعيش وطنه من اقتلع الذي الفلسطيني
 إلى أدت نوعية نقلة عن عبارة كانت التي للهجرة هاضطر  الذي المحيط لكذ ومحيطه، بنفسه فخوراً 

 وكبت الحقوق من والحرمان المخيم عذابات من الفلسطيني يتخلص أن من فبدالً  حضاري، تصادم
 قدرته مدى رأسها وعلى آخر نوع من مشاكل الجديد المجتمع في واجهته العربية الدول في الحريات

 . )92 ،ب.ت:الغني عبد( .الجديد يبرر وال الماضي انتماءه له يؤكد ال عمجتم في التأقلم على

 :الجمعية الذاكرة
 الوطني لترابهم خسارتهم خالل من العربية الشعوب بقية عن أنفسهم نو الفلسطيني يميز

" بالغيرية" وحسهم شعورهم خالل من وبالتالي المشترك وتراثهم وتاريخهم لماضيهم الجمعية وذاكرتهم
–"others "تجاوز الذي المشترك القاسم إجماالً  هذا وكان. العرب من جلدتهم أبناء بين حتى 

 وذاكرة العربية اللغة هي المشتركة لغتهم إن. مجتمعهم في قائمة تزال ال التي الدينية االختالفات
 فواز حياة تلخصه ما وهذا ،"اآلخر" كونهم في األولى تجربتهم أو ،)1948( عام ونكبتهم مأساتهم

 ) 180 ب.ت:،محمود. (لبنان في المنفى في تركي
 

 :التكيف وتحديات االجتماعية الخصائص 

 :( نموذج ) ركاالدنم في الفلسطينية الجالية أمام والعقبات التحديات

 .مختلفة ثقافية وبيئة وقيم مكان مع الواقع تحدي:  األول التحدي
 قيماً  مختلفة وبيئة مكان في والحياة ب،واالغترا اللجوء واقع تحدي نسميه أن يمكن والذي

 واقع مع والمختلفة، الخاصة الثقافية الخصوصية ذات والجماعات لألفراد بالنسبة أي وثقافة،
 قضية هي ،)المهجر(  المضيف بلد في والجماعات األفراد قضايا أول إن .المضيف المجتمع

 شعور إلى أيضاً  ،اآلخر الطرف مع تهبيئ في واالندماج المتبادل، واالحترام والتعايش، التقبل
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 – الدمج – االندماج مسألة إن .الجديدة بيئته في وباالستقرار باألمن،) الغريب( المهاجر
 البعض وبين ،جهة من الجالية أبناء بين الخالفية القضايا أهم من أصبحت الثقافية والخصوصية

 المجتمع أبناء من الفئات وبعض هامن المتطرفة اليمينية خصوصاً  البلد، هذا في المؤسسات من
 على سلباً  ينعكس الطرفين لدى االندماج مفهوم في االختالف حيث أخرى، جهة من ركياالدنم

 المجتمع نسيج في الجالية تذوب أن باالندماج يريد من هناك وأن خصوصاً  بينهما، العالقة
 .يةوالثقاف الدينية لخصوصيتها اعتبار أي ودون ثقافيًا، ركياالدانم

 :الثاني التحدي
 صورة فنحن وغيرها، داخلية مشاكل من أيضاً  الخاصة مشاكلهم لديهم الجالية أبناء أن هو

 يعيش يبقى الفلسطينيين نحن ،منا البعض أن إلى إضافة منها، قدمنا التي العربية لبالدنا وانعكاس
 بحيث الجالية، أبناء على سلباً  ينعكس مما والتنظيمي الحزبي الفئوي تماءناال أي ،للماضي أسيراً 
 قيمة ال أمور وفي األحيان، من كثير في الجانبية والخالفات التناحر في وقتها ويضيع جهدها يبدد
 والنهوض الجالية، مشاكل حل على العمل في وطاقاته جهوده الجميع يركز أن من بدالً ، لها

 تماسك إن   .والسياسية والثقافية والتعليمية، االجتماعية، المستويات، جميع على أبنائها بمستوى
 الذوبان حيث األيام، قادم مع أزمة في فنحن وٕاال التحدي مواجهة على قادرة يجعلها الجالية ووحدة
 ) 123:2007،المحمدي. (واآلخرة الدنيا وخسارة األجيال، وضياع الهوية، وفقدان

 االجتماعية هاخلفيت حيث من ملحوظ بتنوع أوروبا في الفلسطينيين مجتمعات تتصف
 مجتمعاتها في اندماجها ومستويات القانوني ووضعها األول اللجوء بلد في وتجربتها والثقافية
 األجيال وخصائص المرأة ومكانة المجموعات هذه هوية على ينعكس ما وهو الجديدة المضيفة
 :المجموعات هذه في رئيسيتين فئتين بين أوليه بصورة التمييز يمكن العموم وبوجه ،فيها المتوالية
 .واندماجاً  رسوخاً  واألكثر األقدم أنها إال عدداً  األقل وهي األولى
 الغالب في وصلوا ممن فقراً  واألكثر اندماجاً  واألقل وجوداً  األحدث وتشمل األكبر هي: والثانية
 .)30 :2008،شبالق( أوروبا في للجوء طلباً  الماضيين العقدين خالل

 )Safrann)، 1991 :83 حددها التي الخصائص معظم في تانالمذكور  الفئتان وتتشارك
 عن المضخمة واألساطير الجماعية والذاكرة التشتت تجربة عن الناتجة النفسية الصدمة ذلك في بما

 بناء في بالمساعدة الجماعي وااللتزام" المزعوم" المفترض األجداد وطن عن المثالية والرؤية الوطن
 إليه عودة حركة وتطوير جديد من وٕاحيائه بعثه بإعادة وحتى وازدهاره أمنه وتحقيق الوطن وٕاصالح
 .جماعي باستحسان تحظى
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 : المهاجرات النساء معاناة

 الحظت كما للمعاناة الجديد، البلد في بأزواجهن الملتحقات المهاجرات النساء تتعرض
 أشارتا انتالباحث وكانت. ألمانيا في الفلسطينيات النساء عن مداخلتهما في وكدور فضة الباحثتان

 جديدة ثقافة في يعشنها التي للعزلة نتيجة النساء، تواجهه الذي التراكمي الضغط مصادر إلى
 النشاط أن الباحثتان والحظت، بنجاح قيمها مع االنسجام على قدرتهن عدم بسبب وأيضاً  غريبة،

 اإلحساس على التغلب من اتالمهاجر  النسوة مكن الماضي القرن من السبعينات فترة في السياسي
 من األخير العقد في Remoteness االبتعاد ظاهرة وتنامي النشاطات تلك تراجع أن إال بالعزلة،

 مع بفعالية التواصل على القدرة وعدم والتوحد العزلة حيث البيت، دائرة إلى أعادهن العشرين القرن
 يتعذر ماضٍ  ذكريات إلى العودةو  متخيل، أو خيالي ملجأ في الرغبة عندهن ونما أطفالهن،
 )33 :2008،شبالق.(وحميمية ألفة أكثر وطن أو بيئة في اجتماعية قيم وٕالى استعادته

 عزز مما )1948( نكبة آثار من كالرجل تأثرت الفلسطينية المرأة أن فيه شك ال مما و
 لتطوير اهعدف ما ،االحتالل من الخالص أجل من النضال وضرورة للوطن االنتماء شعور لديها

 فلسطين، باقي واحتالل 1967 عام حزيران حرب وبعد والكفاحي، السياسي العمل في مشاركتها
 الشعب من جزء فهي النضال، في مشاركتها ونوعية طبيعة في نوعية نقلة الفلسطينية المرأة أحدثت

 اءجر  وصعبة قاسية ظروف من كافة الفلسطيني الشعب أبناء واجهه ما وواجهت الفلسطيني
 ممارساته من المرأة لفلسطين، احتالله سنوات طيلة يستثنِ  لم الذي اإلسرائيلي االحتالل ممارسات

 .) 2007 فروانة،( عليهم والتنغيص بهم والتنكيل إلذاللهم الهادفة القمعية

 :الوطن لفقدان كتعويض المجتمعي االنتماء
 جمعيات أو عائلية، بطروا أو لجمعيات االنتماء ظاهرة التسعينات منتصف في وظهرت

 ينذر جديد نمط إلى أدى الذي األمر قريته رابطة أو عائلته لرابطة ينتمي منهم كل وأصبح ويةقر 
 على الروابط هذه تأسيس عملوقد  الفلسطينية، الجالية مجتمع داخل إلى وباالنسحاب باالنغالق

 أو الفلسطينية للجالية نتماءاال هاودحد معينه بحدود ولكن المجتمعي االنتماء بحس الشعور إحياء
 عشن اللواتي الفلسطينيات النساء من كثيرو  الفلسطينية، السياسية بالتنظيمات االلتحاق خالل من
 األلمانية البيئة عن أو نبه يحيط عما القليل إال يعرفن ال عدة لسنوات الكبيرة األلمانية المدن في

 مشاهدة على معرفتها في تقتصر العربية ئالتالعا من العديد فإن لذلك إضافة .بها يعشن التي
 القليلة المعرفة إال لديها تكون وال حولها من يدور عما نفسها تحجز وبهذا فقط، العربي التلفزيون

 ،منخفضة األلمانية اللغة لتعلم الدافعية فإن ولهذا األلماني، المجتمع في تقدم من يجري بما جداً 
 على قادرة غير يجعلها مما ألمانيا، في سياسيه أحداث نم يجري بما ضعيف اهتمامها أن كما
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 ،األهم الدور يلعب الفلسطيني بالمجتمع ارتباطها حين في اليومية، األلمانية الحياة في المشاركة
 تماماً  المقدمة في والدينية التقليدية القيم تصبح حيث االجتماعية البيئة على األمر هذا وينعكس

 .)125 ،ب.ت:وفضة خضور(

 :المهجر في الفلسطينيين واقع

 :غريبة بيئة مع التعايش

 أفراد أصغر كنا ألننا وألخي لي بالنسبة أسهل البريطاني المجتمع مع السريع التكيف كان
 على التغلب محاولتهما في والدايَ  وكان ،عائلتنا أفراد لبقية صعوبة أكثر كان لكنه ،العائلة

 عائلة نبقى بأن مبكراً  قراراً  اتخذا قد واالغتراب ارةسخبال اإلحساس مع والتكيف البقاء صعوبات
 في مختلطة منطقة وهي جرين، جولدرز منطقة وسط العيش علينا لزاماً  كان ،تقليدية مسلمه عربيه
 – ةسخري من األمر في يبدو ما وبقدر ذلك ومع ،آنذاك اليهود من عاليه نسبه بها لندن شمال
 مع يتفاعل أن والدي على كان وبالطبع مطلقًا، فلسطين نغادر لم أننا لو كما البيت أمي أدارت
 حياته أما ،بالعمل تتصل صارمة أسس على ولكن العامة، الشئون في اإلنجليزي الشعب

 بمأزق شعرا أمي وال هو ال عربي، سياق في كلياً  يعيشها فكان والعاطفية والفكرية االجتماعية
 اإلحساس معنى اختبرا أنهما يحدث ولم ،عينه الوقت في ىأخر  ثقافة إلى االنتماء ثقافة في العيش

 )107: ت.كرمي،ب. (شيء كل وهذا لندن، في العيش على أجبرا نيفلسطيني نيعربي كانا بالهوية،

 : (P C) ألمانيا في الفلسطينية الجالية 
 وعملت متحدة كانت ألمانيا في واقعاً  أمراً  مرة ألول الفلسطينية الجالية أصبحت عندما

 الالجئون شعر األوسط الشرق سالم عملية وخالل متبادلة ةسياسي مكاسب قيلتحق جماعية اً جهود
 منحهم عن النقاش من القليل هنالك وأن منسيون، وأنهم فأكثر أكثر مهمشون نهمأ الفلسطينيون

 بتعزيز واالستقرار التوجه أهمية تبرز ألنها كبيرة أهمية لها الفلسطينية الجالية هوية إن. حقوقهم
 الخاصة ثقافتهم فقدان من الخشية إن مألوفين، غير وبيئة محيط في الموروثة القيم استخدام
 في يشعرون وألنهم األصلية، وأعرافهم قيمهم حماية إلى يهدف محافظ موقف عن ينتج وهويتهم
 ،عضالب بعضهم مع والتقارب للتماسك اندفعوا المضيف المجتمع قبل من ضدهم بالتمييز الجالية

 مجتمع في رئيسياً  دوراً  والمخيمات القرى في الفلسطينية السلوك وأنماط االتجاهات لعبت وقد
 .الفلسطينية الهوية على والمحافظة باألمن الشعور الفرد تمنح الدينية والقيم التقاليد أن كما ،الجالية

 الجالية منحي الدين نإ حيث الهوية، على للحفاظ الناس من كثير قبل من الدين واستخدم
 بالدين الفلسطينية الجالية اهتمام ازداد وقد ،وتوجهاتها خطاها ويضبط االستمرارية الفلسطينية

. الدينية النشاطات في ويشاركن الحجاب يرتدين اللواتي النساء عدد وزاد ،األخيرة الفترة في وأهميته
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 الدينية التربية واألمهات اآلباء مويستخد ،الجديد الجيل تربية في تبرز بدأت الدين أهمية زيادة وٕان
 بين التمييز خالل من الدينية الحدود بتطبيق االلتزام األطفال علميُ  أطفالهم سلوك وضبط لتوجيه
 )بالعمل يتم التعلم أن أي( الحدود هذه تعني ماذا ماماً ت يفهموا أن دون به والمسموح الممنوع

  .) 125 ،ب.ت:وفضة خضور(

 :العراق في الفلسطينيون الالجئون
 سوء ضروب بمختلف الفلسطينيين استهداف بدأ ،2003نيسان/ إبريل في بغداد سقوط بعد

 للتوقيف آخرون وتعرض المليشيات، أيدي على والخطف بالقتل والتهديد والتخويف المعاملة
 والقوات العراقية القوات جانب من المعاملة سوء ضروب من وغيره والتعذيب التعسفيين واالعتقال

 وقد، لها دعمهم أو المتمردة السنية الجماعات مع تعاملهم إمكانية في لالشتباه الجنسية متعددة
 هذه من عراقيون، يملكها مؤجرة مفروشة شقق في تعيش كانت التي الفلسطينية، العائالت طردت
 جالر  أيدي على والقتل والتعذيب للخطف الفلسطينيون وتعرض أصحابها، جانب من بالقوة المنازل

 لقد ،)50:2007حبيب،( واالعتقال للتوقيف وكذلك المهدي، جيش إلى ينتمون أنهم ورد مسلحين،
 في المتحدة الواليات بقيادة العراق غزو منذ مصرعهم العراق في الفلسطينيين الالجئين عشرات لقي

 امأي بضعة بعد جثثهم على وُعثر المسلحة الجماعات أيدي على معظمهم وُخطف ،2003 العام
 فر وقد. التعذيب على واضحة عالمات تحمل أو مشوهة غالباً  الشارع، في ملقاة أو المشرحة في

 بمغادرة تنذرهم خطية تهديدات تلقيهم عقب بغداد، في معظمهم منازلهم، من الفلسطينيين من العديد
 مخيمات في بآخرين السبل تقطعت بينما العراق؛ داخل بعضهم ويختبئ ،الموت مواجهة أو البالد
 األمن قوات وألقت ،لمحنتهم واضح حل إيجاد بدون السورية/العراقية الحدود على ُأقيمت مؤقتة

 في بمشاركتهم لالشتباه واعتقلتهم الفلسطينيين بعض على القبض الجنسية متعددة والقوات العراقية
 تهمة، بدون وفينالموق معظم سراح وُأطلق ،السنَّة بالمتمردين لهم صالت بوجود أو التمرد أنشطة

 االعتقال في المعاملة سوء ضروب من غيره أو للتعذيب تعرضوا إنهم يقولون منهم كثيرين لكن
 2007)(منظمة العفو الدولية:
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 :لبنان في الفلسطينيون الالجئون
 ذلك في بما كافة، والسياسية المدنية الحقوق من محرومون لبنان في الفلسطينيون الالجئون

 عودة، بدون خروج تأشيرة ىتعط الخارج إلى السفر حالة وفي التنقل، وحق العمل حق من الحرمان
 إليه السفر تم الذي البلد في اللبنانية السفارة لىإ مجدداً  التوجه يجب بالعودة الرغبة حالة وفي

 إثارة األكثر تعتبر التحديد، وجه على لبنان في والالجئين المخيمات وقضية ،)34:2005سالم،(
 مهنة، 75 نحو في العمل من ومنعهم اللبنانية، السلطة من عليهم المفروضة للقيود نظراً  ًا،وتفجر 
 أعداد فيها تتكدس التي المخيمات رقعة توسيع رفض عن ناهيك التنقل، في حريتهم من والحد

 دون الهجرة إلى منهم بالكثيرين دفع الذي األمر الطبيعي التكاثر بسبب الالجئين، من متزايدة
 .)10:2005الالجئين، شؤون( لبنان خارج إلى دة،عو 

 
 :ليبيا وفي األردن في الفلسطينيون الالجئون. .424.2.2

 شبكات خالل من األردنية السلطة حاولت حين األردن في نيو الفلسطين نو الالجئ تعرض
 .أصحابها إلى المخيمات عليها المقامة األرض إرجاع بحجة المخيمات هدمل االجتماعي الضمان

 الالجئين قضية وأصبحت مذلة تهجير عملية إلى الفلسطينيون الالجئون تعرض ليبيا وفي
 .)2007: ،ب.تشولي (وهناك هنا جاليات مجرد هي

 :مصر في الفلسطينيون الالجئون
 ديفيد كامب اتفاقية توقيع بعد هناك الفلسطينيين الالجئين وضع تغير فقد لمصر، بالنسبة

. والتملك العمل حق من يحرمون أصبحوا حيث ،1978 العام في اإلسرائيلية المصرية
  .)35:2005سالم،(

 :غزة قطاع في الالجئون 
 إن متراصة، الحجم صغيرة فهي الكبريت، بعلب أشبه منازل لوجدت المخيم، إلى نظرت لو

 الحال هو فكيف واحد، منزل في يعيشون وكأنهم األربع، الجهات من الجيران سمعه أحدهم عطس
 االحتالل جيش تدمير إثر يوميًا، ساعات ثمان من ألكثر الكهربي التيار انقطاع لظ في
 الصيف فصل مطلع مع أي أشهر، عدة قبل القطاع في الكهرباء توليد لمحطات" اإلسرائيلي"
 الذي الزقاق عرض هو واحد، متر .العالية بالرطوبة له المشهود الساحلي غزة قطاع في هبالال

 فلسطين، غرب جنوب غزة قطاع في الفلسطينيين الالجئين مخيمات في تقابلةالم المنازل يفصل
 مخيم وهما منها، باثنين الصدفة جمعتني مخيمات ثمانية المحدودة مساحته داخل يضم والذي

 )2009،12:أول تشرين( القطاع وسط الواقعان البريج، ومخيم النصيرات
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 )االنترنت على موقع( ةالهجر  موضوع على شاب فلسطيني لالجئ تعليق وفي

 وال حقوق ةأي ملكأ ال الجئ وأنا األرض هذه وجه على ظهرت أن منذ فلسطيني شاب أنا(
 التي البالد من بطرد مهدد أنني إال اآلن أعمل أنني رغم استقرار وال مستقر عمل وال بيت ملكأ

 واهم والعمل االستقرار يتعطين التي البالد تلك إلى أذهب أن أريد إقامتي، انتهاء عند بها أتواجد
 أكون أن وأفضل اغنيً  أكون أن حلمأ ال وأنا العربية الدول كل في أجدها ال التي الكرامة هو ءشي
 .التعليق هو هذا كان غير ال فقط اً إنسان ويعتبرني كرامتي يحفظ وطن في افقيرً 

 بصرف ان،مك كل في إنهم العالم أنحاء مختلف إلى نيالمهجر  نيالفلسطيني حكاية إنها
 غيرها أو عربية أو أمريكية أو كانت أوروبية الفلسطيني الشعب يحملها التي الجنسيات عن النظر

 ساهم، الغالية األرض إلى والحنين، الوطن إلى والشوق، والعذاب والغربة األلم من عقود حكاية إنها
 منذ الحزينة القاسية هافصول كتابة في بأسره -"يدعي كما"-، الديمقراطي الحر األبيض الرجل عالم

 ـ ولكن، المنفى في عنها سمعوا التي الرؤوم األم ثرى لتقبيل تتوق متعاقبة أجيال وقصة، البداية
 الخارج في عنها مبعدون فهم، الواقع رضأ على بمشاهدتها عيونهم تكتحل لم ـ الشديد ولألسف

 أقسى هي غربة في ولكن هافي يعيش من ومنهم، يولدوا أن قبل حتى مختلفة وهويات أسماء تحت
 .عنها بعيدا الغربة ألم من

 الالجئـــون يعيشـــه الـــذي المريـــر والواقـــع المعانـــاة خـــالل مـــن ســـبق مـــا خـــالل مـــن الباحثـــة والحظـــت

 بحـــق تمســـكهم مـــن وعـــززت زادت التـــي الكافيـــة األســـباب المختلفـــة المهجـــر بـــالد فـــي الفلســـطينيون

 أو التــــوطين مثــــل البديلــــة الحلــــول قبــــول وعــــدم األحــــوال مــــن حــــال بــــأي بــــه التفــــريط وعــــدم العــــودة،

 ُهجروا والتي فلسطين وطنهم في األصلية وقراهم مدنهم إلى بالعودة إال بال لهم يهدأ فلن التعويض،

صرح الفلسطينيون ولمدة طويلة بأن حق العودة إلـى فلسـطين والتـي هـي اآلن  فقد  وظلماً  قسراً  منها

حـق العـودة للفلسـطينيين والرجـوع إلـى بيـوتهم  )194(أقـر قـرار لقـد ف تحتلها إسرائيل هـو حـق قـانوني

الالجئــين يحتفظــون حتــى اآلن بالمفــاتيح القديمــة  المعظــم مــنحتــى أن  والعــيش بســالم مــع جيــرانهم

 )2004 :عساف( .لبيوتهم
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 تمهيـد :

لقـــد تــم تخصــيص فصــًال كــامًال للدراســات الســابقة وذلــك لمــا لهــا مــن أهميــة فــي إثــراء رســالة الباحثــة 

ولإلطالع أيضًا على ما سبق من إضافات لباحثين آخرين ساهموا في هذا المجال قيد الدراسـة، فقـد 

والدراسـات العربيــة واألجنبيـة ذات الصـلة وكـذلك علــى  قامـت الباحثـة بـاإلطالع علــى بعـض البحـوث

بعــــــض الرســــــائل الجامعيــــــة والملخصــــــات االجتماعيــــــة والنفســــــية فــــــي بعــــــض الجامعــــــات والمراكــــــز 

المتخصصة والتي تتطـرق لحـق العـودة ثـم االنتمـاء الـوطني، هــذا وقـد تبـين للباحثـة وجـود عـدد قليـل 

 .ارتباطه بعدة متغيرات سواء ديمغرافية أو نفسيةمن الدراسات السابقة التي تدور حول الموضوع و 

وتحــاول الباحثــة فــي هــذا الفصــل عــرض الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع البحــث وذلــك بغيــة 

توضيح مـنهج هـذه الدراسـات والمتغيـرات التـي تناولتهـا والنتـائج التـي توصـلت إليهـا، ممـا يسـاعد فـي 

ه الدراسـات التـي أجريـت علـى عينـات مختلفـة وبـأدوات تصور أوجه االتفاق واالختالف في نتائج هذ

متباينــة وبالتــالي تحديــد المتغيــرات التــي درســت والتــي لــم تــدرس بغــرض التركيــز عليهــا فــي الدراســة 

كمــا أن اإلطــالع المــتقن علــى الدراســات الســابقة يســاعد فــي مناقشــة نتــائج الدراســة الحاليــة  .الحاليـــة

 .ليها هذه الدراساتومقارنتها بالنتائج التي توصلت إ

 وقد قسمت الباحثة الدراسات التى جمعتها فى هذا المجال الى صنفين:

 الدرسات العربية  .1

 الدرسات األجنبية .2
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 -الدرسات العربية:

 :)2010دراسة زقوت ( -1

- 2009واقع الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ما بعد اللجـوء والحصـار والحرب(عـام" :بعنوان
2010(" 

راســة إلــى أن تبقــى قضــية الالجئــين فــي حيــز الضــوء وحتــى ال ننســى قضــيتهم و حتــى ال هــدفت الد
ننســى ظــروف معيشــتهم القاســية وحتــى تبقــى قضــيتهم عنــوان ســابق لكــل العنــاوين حتــى ينــالوا حــق 
العودة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :تبلغ نتائج مسح للفقر أجرته األنروا مؤخرًا مع نهاية 

الجـــئ، أو مـــا  )325,000(حـــدوث انخفـــاض بـــارز فـــي األوضـــاع المعيشـــية، إذ يقـــدر أن  )2009(
يقـــارن ثلـــث الالجئـــين المســـجلين، يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر وغيـــر قـــادرين علـــى تلبيـــة احتياجـــاتهم 

 آخرين يعيشون اآلن تحت خط الفقر الرسمي. )350,000(إلى أن  باإلضافةاألساسية للغذاء، 

 :)2009( دراسة عودة -2
  الالجئين الفلسطينيين في مخيمات محافظات غزة نحو حق العودة اتجاهات

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الالجئين الفلسطينيين في مخيمات محافظات غزة نحو 
حق العودة، ومواقفهم من البدائل والحلول المطروحة بعد ستة عقود من اللجوء، ومدى وجود عالقة 

يرات الديمغرافية، مركزه على مخيمات محافظات غزة باعتبارها من أكبر بين ذلك وبعض المتغ
تجمعات الفلسطينيين وأكثرها معاناة، علمًا أن الالجئين حسب الجهاز المركزي لإلحصاء 

وكان لندرة الدراسات المسحية ، من إجمالي سكان محافظات غزة )%67.7(الفلسطيني يمثلون 
 لالهتمامدافعًا ، الالجئين الفلسطينيين تفي أماكن تواجدهم بالمخيمات اتجاهاتالميدانية التي تتناول 

من  )%94.3( ةوافقونتج عن الدراسة مبالوصول إليهم والتعرف على مواقفهم نحو حق العودة.
أن حق العودة هو  )%93.3(المبحوثين على أن حق مقدس وال يمكن التفريط فيه، كما رأى نحو 

دولة  )%48.5(المعروفة من البحر إلى النهر، كما عارض نحو  لفلسطين التاريخية بحدودها
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس، مقابل تنازلهم عن حق العودة، بينما 

من المبحوثين على عدم التعامل مع دعوات التنازل عن حق العودة، بينما  )%87.2(اعتمد نحو 
 استمرارأن إسرائيل تتحمل مسئولية  )%89.4(كما رأى نحو بالتعامل معها،  )%11.5(قبل نحو 

من  )%91.1(، وعبر نحو )194(قضية الالجئين لعدم قبولها وتنفيذها قرار حق العودة 
 المبحوثين عن رفضه العودة لبلدته األصلية والحصول على الجنسية اإلسرائيلية.
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 ):2009( دراسة الحولي -3

جتماعية الفلسطينية في تكريس حق العودة من وجهة نظر " دور مؤسسات التنشئة اال بعنوان
 طالب الجامعات الفلسطينية، في قطاع غزة"

مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة الفلســطينية فــي تكــريس حــق  علــى التعــرف علــى دور هــدفت الدراســة
العــــودة مــــن وجهــــة نظــــر طــــالب الجامعــــات الفلســــطينية بقطــــاع غــــزة، مســــتخدمًا المــــنهج الوصــــفي 

%) مــــن إجمــــالي طــــالب 4.8) طالبــــًا وطالبــــة شــــكلوا (477.تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن (التحليلي
 اختبــــــــــــاراً  شــــــــــــملت أدوات الدراســــــــــــةو المســــــــــــتوى الرابــــــــــــع بالجامعــــــــــــات الفلســــــــــــطينية بقطــــــــــــاع غزة.

ومــات أساســية عــن فلســطين وثقافــة حــق العــودة لمعرفــة مســتوى ســؤاًال تتعلــق بمق )30(مكونــًا مــن  
مكونـة مـن ثالثـة محـاور: معلومـات عامـة،  واسـتبانهينية بقطـاع غزة.معرفة طالب الجامعات الفلسط

) فقرة لبيان دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تكـريس حـق العـودة، وسـؤال مفتـوح لحصـر 15و(
مـــن  )%50(%) مـــن الطـــالب حصـــلوا علـــى 67.1( ونتج عـــن الدراســـة مقترحـــات لتطـــوير دورهـــا.

عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ،جنستبعًا لتغير ال لالختبارالدرجة الكلية 
 ،للدرجة الكلية المتعلقة بدرجات االختبـار تبعـًا لمتغيـر الجـنس، مكـان السـكن، ونـوع األسـرة )0.05(

بين متوسطات التقديرات لدرجات االختبار بين الجنس ونوع األسرة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
كــان تقــدير أفــراد العينــة لــدور مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة قــد  ،لممتــدةلصــالح الــذكور فــي األســرة ا

تركز على (بث روح األمل لدى األفراد في العودة)، و"استثمار المناسبات الوطنية والدينية، لتكـريس 
(األســـرة،  أوصـــت الدراســـة بضـــرورة قيـــام مؤسســـات التنشـــئة االجتماعيـــة الفلســـطينية:و حـــق العـــودة" 

، واإلعــــالم) بتعزيــــز ثقافــــة حــــق العــــودة، مــــع تزويــــد أبنــــاء المجتمــــع الفلســــطيني المدرســــة، المســــجد
 بالمعلومات التاريخية والجغرافية المتعلقة بفلسطين والقضية الفلسطينية.

 ):2007دراسة األستاذ( -4

 بعنوان "حق العودة في مناهج التعليم الجامعي"

ى تعزز مناهج التعليم الجامعي ثقافة إلى أي مدتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى تعزيز ثقافة حق العودة في مناهج التعليم حق العودة؟. 

ة وتتكون من : يجهة المنيب البحثياألسالاتبع الباحث  الجامعي في الجامعات الفلسطينية بغزة
طالب من  100ار يث تم اختيزة، بحة بغيني) طالب في المستوى الرابع من الجامعات الفلسط400(

) مساق دراسي من 28( و ة.يقة العشوائي) إناث بالطر 50) ذكور و(50م (هكل جامعة، من
ث تم ية المختلفة، حيالدراس اتية في المستو ينيالمساقات المقررة على طلبة الجامعات الفلسط
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ت واستشارة بعض ذوي أدلة الجامعا في ضوء مراجعة ةة من كل جامعي) مساقات دراس7ار (ياخت
ف ير ضمن توصية ال تشينيأن أدلة الجامعات الفلسطونتج عن الدراسة   في.يالعالقة الكمي والك

 ،قة جدًا، كما في أدلة جامعتي األقصى والقدس المفتوحةيإلى حق العودة إال في حدود ض هامساقات
 .العودة حق افةثق ر إلىيشي ال ةياإلسالم الجامعة في ةيالدراس المساقات فيتوص أن

 

 :(2007)دراسة العزة، -5

 دراسة(الرسمي" نييالفلسط التربوي الخطاب في العودة وحق ونينيالفلسط بعنوان "الالجئون

 )ةيليتحل

 ةيقض من الرسمي التربوي ةينيالفلسط السلطة موقف على التعرف إلى الدراسة دفته
 ةينيالفلسط ةيالمدرس لكتباو  جهالمنا خالل من السلطة تلك هعن تعبر والذي نيينيالفلسط نيالالجئ
 األساسي األول الصف من ةيالمدرس الصفوف عيجم في تّدرس والتي الطلبة، هاتعلمي التي دةيالجد
 إلحدى فياً يوك ياً كم تحليال ةسالدرا تضمنت وقد غزة، وقطاع ةيالغرب الضفة في عشر الثاني إلى

 كتب يهو ةينيالفلسط ةيالوطن للسلطة التابعة المدارس في مسَتخدماً  اً يمدرس كتاباً  (91)نيوتسع
 الوطنية التربية وكتب (23) اهعدد والبالغ ةياإلسالم التربية وكتب (23) هاعدد والبالغ ةيالعرب اللغة

 وكتب (9).هاعدد والبالغ خيالتار  وكتب (1)ها عدد والبالغ ةيالمدن ةيالترب وكتب (11) اهعدد والبالغ
النصوص ونتج عن الدراسة : .)3( هاوعدد المعاصرة ياالقضا وكتب (9)هاعدد والبالغ ايالجغراف
 .نالفلسطينيي نيالالجئ ةيبقض تتعلق التي واألنشطة المباشرة

 عدد وبلغ ا،يمدرس اكتاب (91) الدراسة هايعل تيأجر  والتي المستخدمة سيةالمدر  الكتب عدد بلغ
 الكتب في نالفلسطينيي نيالالجئ ةيبقض المتعلقة المادة شغلت وقد، صفحة (7450) تهاصفحا

 ذههو  %)0٫0075( بايتقر  شكلت بنسبة (7450) من صفحة (56) ة،ينيالفلسط ةيالمدرس ناهجوالم
 )نيينيالفلسط نيالالجئ ةيضق( لموضوع قليله بالنسبة صفحات وعدد جداً  لةيقل ةيكم تشكل األعداد

 العربي الشعب أبناء معظم على هوانعكاس ةيالقض ذهه ةيمهوأ ةينيالفلسط الحالة إلى نظرنا ما إذا
 القتل وعصاباتهيونية الص القوات دي علىهجير والت تيوالتشت ديتعرض للتشر  الذي نييالفلسط
 .هال التابعة المنظم
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 ):2007( شنب دراسة أبو  -6

 الفلسطيني" لالجئين العودة حق لموضوع اإلعالمي بعنوان "التناول 

 اإلعالمي لموضوع التناول حجم من الدراسة نةيع من المتاح فقو  التحقق إلى الدراسة فهدت

 محاولة في التناول اإلعالمي هب يهتم التي ايوالقضا واألفكار اإلعالمي، التناول وأشكال العودة، حق

 حق بموضوع ،يهتم لبرنامج إعالمي تصور اقتراح في تساعد التي والمؤشرات الستخالص النتائج

 ة.يالوطن الثوابت معالجة إزاء العربي اإلعالم خدمة في يساهم أن كنيم العودة

 خالل نيوالالجئ العودة حق ةيقض معالجة في واضحا تماماها الباحث ةالحظ:مونتج عن الدراسة 

 كذلك الدراسات ماماهت نالحظ نمايب والصحف، المجالت نةيع حسب )2001 -2000( عامي
 عام ن،يتضاالنتفا اندالع مع ريكب حد إلى توافقي ذلك أن الباحث رأي نات وفييالتسع خالل

 .السالم ةيعمل النجاز الدولي التحرك على ربيك ريتأث همال كان ثيح ،2000 وعام ،1987

 : )2007( دراسة قراقع -7

 ة"يلياإلسرائ ةيميالتعل هجالمنا في العودة بعنوان "حق

هج بمنا اتذرعو  نيلذا نييلياإلسرائ نيياسيالس ادعاءات على الرد في الموضوعأهمية  تأتي
السالم  من بدالً  اهيةالكر  ئهمأبنا ميتعل واصلوني نيينيالفلسط أن على قاطع كإثبات ةينيالفلسط ميالتعل
 اً ياختبارًا جد الموضوع هذا بجعل طالب الذي شارون ليأرئ السابق الوزراء سيرئ الءهؤ  آخر وكان

 ة فييلياإلسرائ - ةينيالفلسط المفاوضات ةأجند على أدرج الموضوع هذا أن حتى ةينيالفلسط ادةيللق
 المعارف لوزارة المرشد العامل كان لقد النتائج:) و2(ضيالتحر  وقف بند تحت أوسلو اتياتفاق

 إلى واالنزالق ةيوالقوم صهيونيةال ميوق ق رسائليتعم على القائم اسييالس جهالتو  هو ةيلياإلسرائ
 وسط هظهور  منذ صهيونيال المشروع نييتز  تسعى إلى التي ةيخيالتار  يهاتوالتشو  القومي التعصب

 داخل حتى االحتالل قيلتعم مقصودة عناصر تنطوي على ة،ينيالفلسط األخرى ةيالروا مالهإ و نبذ
 من اليهودي الجمهور موقف كوني أن ذلك كل بعد غرابة فال، ةياليالكولون والنكبة األخضر الخط
 أن عن النقاب وكشف ليإسرائ في ةيالعنصر  مكافحة مركز أظهرهالذي  المؤشر هوو  متطرفاً  العرب

 على مغرافييد و منيأ دتهدي مه ليإسرائ في العرب بأن عتقدوني يهوديةال الجمهور من % 63
 .الدولة
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 :)2006دراسة: محمد ( -8

مــدى فاعليــة برنــامج لــدعم الشــعور باالنتمــاء للــوطن لــدى تالميــذ الحلقــة الثانيــة مــن بعنــوان : (

 )"دراسة مقارنة"ألساسي التعليم ا

إنـــاث) وكـــذلك المســـتويات  -الفـــروق بـــين الجنســـين(ذكورعلـــى  التعـــرف وقـــد هـــدفت الدراســـة إلـــى:
فـي درجـة االنتمـاء  حضـر) –مـنخفض) واإلقامـة (ريـف  -متوسـط–االجتماعية واالقتصادية (مرتفع 

المراهقين للوطن لدى  دعم الشعور باالنتماءفي  المقترح برنامجالفاعلية مدى  للوطن، والتعرف على
) تلميذ وتلميـذة مـن الريـف والحضـر 600عينة الدراسة الوصفية على ( عينة الدراسة علىوقد بلغت 

وتمثــل المســتويات االجتماعيــة واالقتصــادية المختلفــة، ثــم تــم القيــام بدراســة تجريبيــة علــى عينــة مــن 
 –مجمـــوعتين ( التجريبيـــة  ) مقســـمين إلـــى64التالميـــذ منخفضـــي الشـــعور باالنتمـــاء للـــوطن بلغـــت (

بالمرحلة اإلعدادية تتـراوح أعمـارهم ) تلميذ وتلميذة من 32الضابطة ) متجانستين كل مجموعة من (
واستخدمت مقياس الشعور باالنتماء للوطن والبرنامج اإلرشـادي لتنميـة االنتمـاء ) عام 15–12( بين

) 1995دي لعبـــد العزيـــز الشـــخص (للـــوطن إعـــداد الباحـــث، واســـتمارة المســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــا
وتوصـلت الدراسـة إلـى وجــود فـروق ذات داللـه إحصــائية بـين متوسـطي درجــات الـذكور واإلنـاث فــي 
الشعور باالنتماء كدرجـة كليـة قبـل تطبيـق البرنـامج وفـي الحاجـة إلـى التوحـد والحاجـة إلـى المشـاركة 

حاجــة إلــى اإلطــار التــوجيهي فكانــت لصــالح الــذكور، بينمــا فــي الحاجــة إلــى التقــدير االجتمــاعي و ال
عـدم وجـود فـروق بـين متوسـط درجـات أفـراد و الفروق لصالح اإلناث وال توجد فروق في باقي األبعاد.

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية بـــين و  العينـــة مـــن الريـــف والحضـــر فـــى الشـــعور باالنتمـــاء.
مرتفـع)  –متوسـط  –ية ( مخفـض متوسط درجات أفـراد العينـة مـن المسـتويات االجتماعيـة االقتصـاد

فــي الشــعور باالنتمــاء كدرجــة كليــة، بينمــا يوجــد فــروق لصــالح المســتوى المــنخفض فــي الحاجــة إلــى 
  التوحد، ولصالح المستوى المتوسط في الحاجة إلـى التقـدير االجتمـاعي وفـي الحاجـة إلـى المشـاركة.

لتالميذ والتلميذات كما يتضـح مـن وجـود فاعلية البرنامج المستخدم في تنمية الشعور باالنتماء لدى ا
فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الشعور باالنتماء للوطن بعد تطبيق البرنامج، وجـود 
فــروق ذات داللــه إحصــائية بــين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة بــين القياســيين القبلــي والبعــدي 

لصـــالح القيـــاس  )0.001(د فرعيـــة عنـــد مســـتوى فـــي الشـــعور باالنتمـــاء للـــوطن كدرجـــة كليـــة وكأبعـــا
البعدي.عــدم اخــتالف الشــعور باالنتمــاء للــوطن بــاختالف الجــنس أو بــاختالف المســتوى االجتمــاعي 

 واالقتصادي بالمجموعة التجريبية في بعد تطبيق البرنامج.
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 ة الجامعيين في محافظات غزة )(دور اإلعالم التربوي في تدعيم االنتماء الوطني لدى الطلب

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور اإلعـــالم التربـــوي فـــي تـــدعيم االنتمـــاء الـــوطني لـــدى الطلبـــة 

وقـــد تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن طـــالب وطالبـــات جامعـــة األزهـــر،  ،الجـــامعيين فـــي محافظـــات غـــزة

فـــي المســـتوى األول  والجامعـــة اإلســـالمية، وجامعـــة األقصـــى، وجامعـــة القـــدس المفتوحـــة، ممـــن هـــم

) طالبـًا وطالبـة، مـنهم 31749م، والبالغ عددهم (2006-2005والمستوى الرابع من العام الجامعي 

) طالبــــــة وأن هــــــذه األنشــــــطة تركــــــز علــــــى القضــــــايا الوطنيــــــة بنســــــبة 14464) طالبــــــًا، و(17285(

األطـر الطالبيـة  %)، كما أشارت النتائج إلى أن أنشطة اإلعالم التربـوي تثيـر التنـافس بـين82,73(

كمـا  ،%)80,73%)، هذا باإلضافة إلى إسهامها في عملية التأطير الحزبي بنسبة (80,66بنسبة (

دللـــت نتـــائج الدراســـة علـــى أن أنشـــطة اإلعـــالم التربـــوي تعكـــس صـــورة ايجابيـــة عـــن الجامعـــة بنســـبة 

ة بنســـــبة %)، وأن األطـــــر الطالبيـــــة تتمتـــــع بفـــــرص متكافئـــــة لممارســـــة األنشـــــطة اإلعالميـــــ74,13(

 -2%). 70,2%)، وأن إدارة الجامعة تمارس دورًا رقابيًا علـى األنشـطة اإلعالميـة بنسـبة (62,53(

يشــارك الطلبـــة الجـــامعيون فـــي أنشـــطة اإلعـــالم التربـــوي فـــي الجامعـــات الفلســـطينية بمحافظـــات غـــزة 

الجـامعيين فـي  يمتلك اإلعالم التربوي القدرة علـى بـث القـيم الوطنيـة بـين الطلبـة و%).71,2بنسبة (

يمتثل الطلبة الجامعيون للقـيم الوطنيـة  -4و%).77,8الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة بنسبة (

وجــود  و %).70,4التــي يبثهــا اإلعــالم التربــوي فــي الجامعــات الفلســطينية بمحافظــات غــزة بنســبة (

التــي يبثهــا اإلعــالم  فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى امتثــال الطلبــة الجــامعيين للقــيم الوطنيــة

التربوي في الجامعـات الفلسـطينية بمحافظـات غـزة لصـالح الـذكور علـى اإلنـاث فـي محـوري النـدوات 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي و  والمجـــالت، وعـــدم وجـــود فـــروق فـــي محـــور االحتفـــاالت.

الجامعـات الفلسـطينية  مستوى امتثال الطلبة الجامعيين للقيم الوطنية التـي يبثهـا اإلعـالم التربـوي فـي

بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجامعة.  وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي مسـتوى امتثـال الطلبـة 

الجامعيين للقيم الوطنية التي يبثها اإلعالم التربوي فـي الجامعـات الفلسـطينية بمحافظـات غـزة تعـزى 

ـــع علـــى المســـتوى لمتغيـــر المســـتوى الدراســـي، وجـــاءت هـــذه الفـــروق لصـــالح المســـتوى ال دراســـي الراب

) فــي مســتوي امتثــال α ≤ 0.05وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( و األول.

اسـتخدم و  الطلبة الجامعيين للقيم الوطنية التي يبثها اإلعالم التربـوي تعـزى لمتغيـر اإلطـار الطالبـي.
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تــم الحصــول علــى النتــائج  ائياإحصــالباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ومــن خــالل تحليــل البيانــات 

 .%)4,76التالية: تراعي أنشطة اإلعالم التربوي ميول الطلبة واهتماماتهم بنسبة ( 

 ):2005فضة (و  دراسة خضور -10

 واقع الالجئات الفلسطينيات في ألمانيا"بعنوان "

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم صورة عامة عن الواقع القانوني لالجئين الفلسطينيين في 
انيا بشكل عام والتركيز على واقع المرأة الفلسطينية بشكل خاص.قامت الباحثتان بإجراء مقابالت ألم

وطموحاتهن وتوقعاتهن درست  واتجاهاتهن، أليوميهالجئة فلسطينية، حول حياتهن  امرأة) 62مع(
الفئات في المجتمع األلماني.يمكن توزيع عينة الدراسة على  النسوةهؤالء  اندماجالباحثتان مدى 
سنه  35– 20) من عمر 2( %11يشكلن  20 – 15) النساء من عمر 1العمرية التالية:(

 % من العينة فقط1.5سنة فيشكلن  50) أما النساء فوق سن 3%( 40.5يشكلن 
ن نقـص الحمايـة واالعتـراف بـالالجئين الفلسـطينيين فـي القـانون الـدولي هـو أوتوصـلت الدراسـة إلـى 

 المشـكلةامة غير المبتوت بها بالنسبة لغالبية الفلسطينيين فـي ألمانيـا. وهـي السبب وراء أوضاع اإلق

اإلقامة الغير مضمونة وغير اآلمنة تتسبب في تهميش الجالية و التي تحتاج حًال بشكل ملح وعاجل.

االجتماعيــــة والعالقــــة مــــع المجتمــــع  المكانــــة، المعيشــــيةالفلســــطينية خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــاألحوال 

فـي الــبالد األصـلية (الـوطن األم) تعنــي أن  والثقافيـةن الميــول االجتماعيـة وألـة المـرأة.المضـيف ومنز 

أكثـر  تمثيليـةالجالية الفلسطينية تميل إلى أن تكون أكثر تقليدية وسلبيه، في حـين ترتـد علـى أشـكال 

، تتضــاءل مســـاهمة المــرأة الفلســـطينية فـــي الحيــاة العامـــة للجاليـــة وفــي المجتمـــع المضـــيفو محافظة.

عبرت نسـاء العينـة عـن مواقـف و حيث يتراجع دور المرأة ليقتصـر علـى األدوار االجتماعيـة التقليديـة.

لعمليــة الســالم مــنهن ال يعتقــدن بإمكانيــة التوصــل إلــى حــل عــادل بالنســبة لمشــكلة  بالنســبة متشــائمة

 ) وحقهم في العودة فهؤالء الالجئون قد تجاهلتهم عملية السالم. 1948الجئ العام (

 ):2003دراسة بنات ( -11

ــروب"  وهــي حــول ــي مخــيم الع ــين الفلســطينيين ف ــدى الالجئ ــراب السياســي ل  وهــدفت"ظــاهرة االغت

إلــى التعــرف علــى هــذه الظــاهرة فــي المخيمــات، حيــث يعــيش الفلســطينيون ظروفــًا صــعبة  الدراســة 

االغتــراب للغايــة فــي انتظــار قــرار سياســي يضــع حــدًا آلالمهــم ومعاناتهم.وعالجــت الدراســة موضــوع 
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 نالفلسـطينييالسياسي إجرائيًا بمعنى الالقوة السياسـية حسـب (سـيمان)،والذي يعنـي "شـعور الالجئـين 

بضآلة أو بعدم إمكانية أن يؤثروا على السياسات الحكومية القائمـة، ومـا ينـتج عنهـا مـن أحـداث فـي 

م االتفــاق معها".وقــد المجتمــع الفلســطيني، والميــل بالتــالي إلــى رفــض هــذه السياســات أو الشــعور بعــد

مخـــيم  ،2002/2003بلـــغ مجتمـــع الدراســـة مـــن أهـــالي مخـــيم العـــروب، محافظـــة الخليـــل، فـــي العـــام 

) وذلـك بعـد أن اضـطروا 1948العروب مـن بـين المخيمـات التـي لجـأ إليهـا الفلسـطينيون منـذ العـام (

هرة االغتـراب واسـتخدم الباحـث اسـتبانه لقيـاس شـيوع ظـا، مجبرين على ترك أرضـهم ومصـدر رزقهـم

السياســـي لـــدى أهـــالي مهـــيم العـــروب، وقـــد تـــم تطبيـــق مقيـــاس الدراســـة علـــى عينـــة مـــن أهـــالي مهـــيم 

) شـــخص، تــــم اختيارهـــا بالطريقــــة العشــــوائية الطبقيـــة، وقــــد بلـــغ حجــــم العينــــة 100العـــروب بلغــــت (

لــرزم باســتخدام برنــامج ا إحصــائيا%) مــن مجتمــع الدراســة وبعــد جمــع البيانــات، تــم معالجتهــا 1.5(

.وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدة نتـائج أهمهـا: شـيوع ظـاهرة االغتـراب السياسـي لـدى spss)(اإلحصائية 

 حــاليأهــالي مهــيم العــروب بدرجــة عاليــة، حيــث كــان األغلبيــة يشــعرون بــالالقوة السياســية ويعيشــون 

همهـا: من االغتـراب السياسـي، وقـد انعكـس االغتـراب السياسـي لـدى أفـراد العينـة فـي عـدة مظـاهر، أ

إننـا كفلســطينيين مـدفوعون إلــى اتجــاه ال خيـار لنــا فيــه، عـدم الميــل للمشــاركة فـي انتخابــات المجلــس 

التشـــريعي القادمـــة، تجنـــب االنتمـــاء لألحـــزاب السياســـية، والتشـــاؤم مـــن مســـتقبل العمـــل السياســـي فـــي 

سياسي لدى أفـراد المجتمع الفلسطيني.وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة االغتراب ال

العينة حسب متغير: الجنس، العمر، عدد سنوات الدراسة، الدخل الشهري، عدد أفـراد األسـرة ودرجـة 

التدين.وأوصــت الدراســة بضــرورة إنشــاء حــزب جديــد يــرتبط بقضــية الالجئــين، ليكــون لــه مــؤثر فــي 

دراســات واألبحــاث المزيــد مــن ال إجــراءحلقــات الصــراع المتعــددة، وعلــى رأســها حــق العــودة، وضــرورة 

 التي تتفاعل مع قضايا الالجئين الفلسطينيين، وتبرز قضيتهم. 

 ):2002دراسة الخزاعلة ( -12

 " الفلسطينيون واالندماج االجتماعي في المجتمع األردني الالجئونوهي بعنوان "
تناولت مسألة اندماج الالجئين الفلسطينيين في المجتمع األردني، حيث يعيش فيه أكبر 

إليها،  لجئوا، ومدى اندماجهم في أحد مجتمعات اللجوء التي )%35.3(نهم تصل إلى نسبة م
ومؤشراتها ومسألة استشراف مستقبلهم.واستخدمت الدراسة والمنهج اإلحصائي مستندة على بيانات 

 نروا) كما استفادت من المنهجو(األ ومعلومات وفرتها المؤسسات األردنية دائرة اإلحصاءات العامة
رن لمقارنة السكان الالجئين أردنيًا وعالميًا كما قدمت وصفًا للمجال الجغرافي والبشري والزمني المقا
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للدراسة.وأظهرت الدراسة مجموعة من المؤشرات تدلل على مدى اندماج الالجئين في المجتمع 
 األردني، حيث بينت الخصائص االجتماعية أن نسبة الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج
المخيمات في المدن والقرى األردنية هي األعلى بين الدول األكثر استقباًال لهم، حيث تصل أكثر 

منهم، كما أن متوسط حجم األسرة في مخيمات الالجئين في مخيمات الالجئين في  )%81(من 
األردن هو األعلى عما هو في المحافظات األردنية.وبينت الدراسة أن إدخال مخيمات الالجئين 

لفلسطينيين في برامج التنمية األردنية ال يتعارض مع حق العودة أو التعويض لهم وأن ظروفهم ا
الصعبة تتطلب بذل الجهود الممكنة لتحسين أوضاعهم، وهذا ال يتعارض مع حقهم بالعودة، أكدت 
الدراسة على أنه رغم تحسن الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين نتيجة الجهود األردنية 

لدولية، واندماج نسبة كبيرة منهم ال يعني بأي حال التخلي عن حق العودة أو التعويض، كما أن وا
 هؤالء الالجئين سيظلون مصدر تهديد الستقرار المنطقة إال إذا حصلوا على حقهم في العودة. 

 :)2002دراسة قوتة ( -13

 "تأثير الخبرات الصادمة وكيفية التقليل من مخاطرها "بعنوان 

أحداث  إلى إعطاء صورة تفصيلية عن الوضع الصحي النفسي في قطاع غزة خالل دراسةهدفت ال

ـــديم  ـــة المجتمـــع وٕايجـــاد بـــرامج التـــدخل فـــي األزمـــات لتق انتفاضـــة األقصـــى وهـــذا لالســـتفادة فـــي تنمي

الخــدمات للفئــات المســتهدفة، وعقــب انــدالع انتفاضــة األقصــى أجــرى مركــز األبحــاث ببرنــامج غــزة 

دراســة علــى األطفــال الــذين يعيشــون فــي منــاطق المواجهــة وقــد تمــت الدراســة عــن للصــحة النفســية 

طريــق اســتخدام عينــة مــن الســكان المحليــين الــذين تعرضــوا ألنمــاط مختلفــة مــن العنــف وخصوصــًا 

قصف المنازل والتعرض إلطالق النار، وتم التركيز في الدراسة على محافظتا خان يونس ورفح في 

الدراســـة عليهمـــا بحيـــث تـــم القيـــام بمســـح شـــامل لمنطقـــة المخـــيم الغربـــي جنـــوب قطـــاع غـــزة إلجـــراء 

المجاور لحاجز التفاح فـي خـان يـونس فـي حـين اختيـرت عينـة مـن السـكان األكثـر عرضـة للقصـف 

اإلســرائيلي مــن المنطقــة المجــاورة لبوابــة صــالح الــدين فــي رفــح، ويــذكر أن المنطقتــين الســابقتين مــن 

ســــــرائيلي وٕاطــــــالق النــــــار فــــــي قطــــــاع غــــــزة خــــــالل انتفاضــــــة أكثــــــر المنــــــاطق عرضــــــة للقصــــــف اإل

األقصـــى.يمكن القـــول إن الطفـــل الفلســـطيني ولـــد وترعـــرع فـــي ظـــل ظـــروف سياســـية معقـــدة، حيـــث 

تعرضت أسرته لالستئصال مـن األرض ثـم االحـتالل وقـد ترتـب علـى ذلـك حرمـان الطفـل مـن أبسـط 

الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة وحقــه فــي  حقوقــه، مثــل حقــه فــي االنتمــاء والتعبيــر واإلنتــاج وحقــه فــي

الشعور باألمان، وهذا لم يتوفر للطفل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل عاشـت األسـر الفلسـطينية 
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واألمهـات والمـربين مـذهولين أمـام أسـاليب العنـف التـي  اآلبـاءفي ظل ظروف صعبة ووقف كل من 

فــي عمليــة البحــث عــن الوســائل التــي ينبغــي  تعــرض لهــا األطفــال، حــائرين أمــام القلــق الــذي يــتملكهم

اللجـــوء إليهـــا حفاظـــًا علـــى ســـالمة أطفـــالهم، ولمـــا كانـــت التجـــارب الصـــعبة والعنيفـــة أكبـــر مـــن قـــدرة 

األطفـــال علـــى التحمـــل، بـــل وأثـــرت فـــي المســـار الطبيعـــي للنمـــو النفســـي فتعـــرض األطفـــال للســـجن 

كانـت مـن أكثـر التجـارب ألمـًا للطفـل. هـذا  والضرب والمداهمة الليلية وضرب الوالـدين، واإلهانـة فقـد

باإلضافة إلى ما قامـت بـه سـلطات االحـتالل مـن إغـالق المـدارس فهـذا لـم يخلـق تفشـي األميـة فقـط 

 بل ساعد على خلق أجواء من الفوضى داخل األسر.

 ):1997دراسة مصرية ( -14

بة الجئي في سسيولوجيا أسباب فشل توطين الالجئين الفلسطينيين : تجر وهي بعنوان " 
 قطاع غزة"

إلى التعرف  هدفتمشكلة توطين الالجئين وتجربة الجئي قطاع غزة، و تناولت الدراسة 
على العوامل المؤثرة في قرار توطين الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وركزت على عالقة 

 الالجئين.االرتباط بين ثالثة مؤثرات أيديولوجية وسياسية ومجتمعية لفهم طبيعة عملية توطين 
غزة تجربة فريدة في التشتت"،  الجئو" واشتمل البحث على ثالثة محاور رئيسية هي:

و"توطينهم:األسباب، األبعاد، والوسائل"، و"مردودات التوطين"، وتعد الدراسة من البحوث الوصفية، 
 وقد اعتمدت على المنهج المقارن وكذلك دراسة حالة تجربة الجئي قطاع غزة من جوانب عدة
أهداف، سياسة التوطين التي رسمتها ونفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي لالجئي غزة، مدى وعي 
الالجئين بالدوافع الحقيقية وراء التوطين، أثر التوطين على التكاثف االجتماعي، ومدى تمسكهم 

جئين من بالعودة.كما استخدمت الباحثة المنهج المقارن لقياس التغيير الذي طرأ على تجمعات الال
) في مخيم الشاطئ مقارنة بحي الشيخ رضوان، 1948نفس القرية أو المدينة من فلسطين عام (

فية المحافظة على الصالت االجتماعية، واعتمدت على العمل الميداني والمقابالت في كل من يوك
يخ مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان لمعرفة آراء الجئي غزة حول عملية توطينهم في مشروع الش

رفض جميع الالجئين في الشاطئ وحي الشيخ رضوان لكلمة  وقد نتج عن الدراسةرضوان.
"التعويض" كلية، والتركيز على حق العودة فقط أثناء سؤالهم عن إيمانهم وتمسكهم بحق العودة أو 

من الجئي  )% 50.7و(من الجئي حي الشيخ رضوان  )%83.3(التعويض، كما أجاب ما نسبته 
% في مخيم 71.8يهدد حقهم في العودة أو التعويض، ودعم  أن التوطين ال مخيم الشاطئ

% في حي الشيخ رضوان إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع حتى لو 72.2الشاطئ و
 ).1948استثنيت أراضيهم وممتلكاتهم في فلسطين (
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 ):1996دراسة المرسي ( -15

 بناء وعالقتها بالوالء للوطن لدى المراهقين".أساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها األبعنوان "

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقـة بـين أسـاليب التنشـئة االجتماعيـة كمـا يـدركها األبنـاء والـوالء 

للوطن لدى المراهقين من الجنسين، وقد بلغت عينة الدراسة مائتين طالبًا وطالبـة فـي الصـف الثـاني 

عالقـــة إرتباطيـــة موجبـــة بـــين أســـاليب التنشـــئة االجتماعيـــة لآلبـــاء وجـــود  ونـــتج عـــن الدراســـةالثـــانوي 

يــدرك الــذكور واإلنــاث و  واألمهــات "كمــا يــدركها األبنــاء" والــوالء للــوطن لــدى المــراهقين مــن الجنســين

االتســـاق "..حيـــث جـــاءت  –االســـتقالل" "التذبـــذب  –أســـاليب تنشـــئة والـــديهم المتماثلـــة فـــي "التبعيـــة 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلنـاث فـي إدراكهـم ألسـلوب التنشـئة  و الدرجة الكلية متماثلة

المســاواة) لصــالح  –القبــول) لصــالح اإلنــاث وفــي أســلوب (التفرقــة  –االجتماعيــة للوالــدين (الــرفض 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الوالء للوطن بجوانبه المختلفة. و الذكور

 ):1986(بدراسة الحرو  -16

"التكيــف االجتمــاعي لألســر الفلســطينية فــي مدينــة جــدة دراســة مقارنــة بــين أســرة قديمــة  :بعنــوان

 "1986وأسرة حديثة الهجرة 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الهجرة على التكيف االجتماعي لألسرة الفلسطينية في مدينـة جـدة 

ســة عشــر عامــا ومجموعــة حديثــة حضــرت والمقارنــة بــين مجموعــة قديمــة هــاجرات منــذ أكثــر مــن خم

سـنوات كـذلك دراسـة تـأثير خطـط التنميـة فـي المملكـة علـى التكيـف  )5(مدينة جدة منذ أقل مـن  إلى

استعانت الدراسة بثالث نظريات مـن نظريـات الهجـرة هـي نظريـة المسـافة  ، االجتماعي للمجموعتين

وأجريـت  ، نهج الوصـفي والمـنهج المقـارنوالنظرية االنتقائية ونظريـة الطـرد والجـذب، واسـتخدمت المـ

ولقــد ظهــرت  ،مبحوثــا مــن كــل مجموعــة )50(علــى عينــة عشــوائية مــن خــالل مقابلــة وزعــت علــى 

الدراسة أن درجة االستقرار والتكيف ترتبط بوجود األسرة مع المهاجر، وأن األسر قديمة الهجرة أكثر 

 ،عـامالن مـن عوامـل التكيـف االجتمـاعيتكيفا لوجـود عـائالتهم، وأن التخصـص وعـدم تغيـر المهنـة 

وأنــه كلمــا كــان الــدخل كافيــا وتــوفرت الراحــة فــي العمــل ووجــدت عالقــات مــع األهــل واألصــدقاء فــي 

نجاح عملية التكيف االجتماعي، وأوضحت النتائج أن معظم المبحوثين  إلىالموطن األصلي، أدى 

، وأن نللفلسـطينييالوضـع بالنسـبة خصوصـية  إلـىوهـذا يعـود  األصـليالمـوطن  إلـىيفضلون العودة 
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جــدة وأكثـر مـيال الســتمرار  إلـى المجـيءالهجـرة أكثــر تشـجيعا لألهـل واألصــدقاء علـى  قـديمياألفـراد 

 بلد آخر. إلىأبنائهم في جدة بعد استكمال تعليمهم وأقل تفكيرا في الهجرة 
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 :الدراسات األجنبية

 :)Roy )1989دراسة  -1

 .سية المتغيرة بين الالجئين في غزة""المواقف السيا :وهي بعنوان

تناولت الدراسة مسألة مواقف الالجئين السياسية في غزة خالل االنتفاضة األولى والتغيرات التي  

طرأت عليها واعتمدت على المقابالت الرسمية وغير الرسمية وشملت رجاًال ونساٍء من مختلف 

ت، ممثلة في الدراسة من المخيمات الثمانية، الفئات العمرية، وتمت زيارات لعدد خمسة من المخيما

وتم عمل مقابالت مع الالجئين أيضًا قي أماكن خارج واهتمت المقابالت بعدة محاور، منها 

اإلحساس المتغير بالذات، وهل االنتفاضة كانت كإعادة تأكيد للسيطرة بشكل شخصي ونفسي 

اإلسرائيلي، وشباب  –ع الفلسطيني وسياسي، وتعريف األطراف الرئيسية وأهميتها في حل الصرا

بشرعية دولة إسرائيل،  عترافاالومسألة  ى المجتمع الفلسطيني،الالجئين: ضمور األمل وعواقبه عل

 وطبيعة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدت الدراسة على ظهور نموذج سياسي جديد في مجتمع الالجئين الفلسطينيين يتميز بشكل كبير 

ية سياسية مبنية على تخفيف المطلب الفلسطيني بكل فلسطين، وشرحت أسباب بالرغبة في تسو 

التغيير في المواقف التي تكمن في: الحرمان والمعاناة الطويلين، وتهديد وحدة العائلة ولحمة 

المجتمع، والخشية على مستقبل األطفال الفلسطينيين، وٕاعادة التقييم لعالقات القوة الداخلية بين 

واإلسرائيليين، وكذلك فقدان اإليمان بالدول العربية، والضغط النفسي الحاد والحاجة  الفلسطينيين

 الماسة إلى تقرير المصير على جزء من فلسطين التاريخية.

الدراسة إلى أنه لم يعد الجئو قطاع غزة ينظرون إلى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  وأشارت النتائج

قابل للتفاوض، كما أن بالنسبة لالجئين الذين تمت مقابلتهم،  كلعبة صفرية النتيجة، ولكن كنزاع

يعلقون آماًال كبيرة على المشاركة األمريكية، لكن هذا األمل والمواقف اإليجابية، التي يولدها، يتأثر 

بشكل مباشر بالواقع الحالي ومدى اقتناص الفرص، أما في حال أن بقيت عروض التسوية غير 

ع لخصوصيته السابقة، الوضع الصفري الذي ال يستطيع أي من الخصمين متبادلة، سيعود الصرا

 فيه أن يكون رابحًا.   
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 من الدراسات السابقة:الحالية وقع الدراسة م

ركزت معظم الدراسات السابقة على موضوع االنتماء للـوطن بشـكل عـام وعلـى موضـوع حـق العـودة 
 خاص. بشكل لدى الالجئين الفلسطينيين

ل موضوع االنتماء للوطن لدى الفلسطينيين البد أن يأتي ذكر موضوع حق العودة لـدى فعندما نتناو 
الالجئـــين الفلســـطينيين ألن هنـــاك عالقـــة طرديـــه بـــين االنتمـــاء للـــوطن والتمســـك بحـــق العـــودة لـــدى 
الالجئين الفلسطينيين حيث يتجسد انتماء الفلسطينيين لوطنهم فلسطين بتمسكهم بقضـيتهم الجوهريـة 

 العودة.وهي حق 

إذًا عنـــــدما نتنـــــاول موضـــــوع التمســـــك بحـــــق العـــــودة لـــــدى الالجئـــــين الفلســـــطينيين نعنـــــي بـــــه انتمـــــاء 
 واحد كٌل منهم يعني اآلخر. فهما موضوعان بمفهوم فلسطين الفلسطينيين لقراهم ومدنهم في

ن موضوع حق العودة لدى الالجئـيو لقد ركزت معظم الدراسات التي تناولت موضوع االنتماء للوطن 
الفلســـطينيين علـــى الجانـــب التربـــوي ســـواء أســـاليب التنشـــئة االجتماعيـــة أو دور التربيـــة والتعلـــيم فـــي 
ترســيخ مفهــوم حــق العــودة مــن خــالل المنــاهج والكتــب المدرســية أو دور اإلعــالم فــي تنــاول موضــوع 

 حق العودة.

 ةتاريخيــة والديمغرافيــكمــا ركــزت هــذه الدراســات علــى الجوانــب السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة وال
 عام من اللجوء.) 62(والحلول المطروحة لحل قضيتهم بعد 

في حين هـذه الدراسـة تسـتهدف التعـرف علـى األبعـاد النفسـية لـدى الالجئـين الفلسـطينيين والتـي أدت 
 إلى تمسكهم بحق العودة وعدم التفريط به وعدم القبول بالحلول البديلة المطروحة.

أمـا مجتمـع  ،الدراسات السابقة من حيث نوعها إذ تنتمي إلى البحوث الوصفية تتفق هذه الدراسة مع
الدراسات ستركز هذه الدراسة على الالجئـين الفلسـطينيين داخـل قطـاع غـزة وفـي جميـع أنحـاء قطـاع 
غزة في حين ركزت الدراسات السابقة على الالجئين الفلسطينيين فقط في مخيمات القطاع أو خـارج 

 لدان الشتات. قطاع غزة من ب

وتأتي هذه الدراسة في مرحلـة حرجـة مـن تـاريخ النضـال الفلسـطيني خاصـة بعـد حـرب إسـرائيل علـى 
واالنقســام الفلســطيني الــداخلي وتبعاتــه ومواقــف جديــدة مــن حــق العــودة  )2009-2008 ( غــزة عــام

كشــف عــن تحــاول االلتفــاف علــى قــرارات الشــرعية الدوليــة وهــذا مــا يقتضــي دراســة هــذا الموضــوع لل
  .العوامل النفسية التي أدت إلى تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة
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 فرضيات الدراسة:
األبعـــاد النفســـية المســـئولة عـــن تمســـك  فـــي إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال :األولـــى الفرضـــية

 قرية). -مدينة  –(مخيم  الالجئين الفلسطينيين بحق العودة بالنسبة ألماكن اإلقامة.
األبعــاد النفســية المســئولة عــن  مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال :الثانيــة فرضــيةال

 إناث) –(ذكور .العينة ألفراد لنوعتعزى ل التمسك بحق العودة
 أفــراد لــدى التمســك بحــق العــودة مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال :الثالثــة الفرضــية

 ")فأكثر 50" ،"49-31" ،"30 -18(. العمرية للفئات بالنسبة العينة
لدى أفراد  التمسك بحق العودةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  الرابعة: الفرضية

 أرمل ) –مطلق  –متزوج  –(أعزب العينة بالنسبة للحالة االجتماعية:
 أفـراد ىلـد التمسـك بحـق العـودة مسـتوى فـي إحصـائية داللـة ذات فـروق توجد ال :الخامسة الفرضية

 .التعليمي للمستوى بالنسبة العينة
 بالنســبة التمســك بحــق العــودة مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال :السادســة الفرضــية

 .العينة في لألفراد المهنة لنوع
 أفراد لدى التمسك بحق العودة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :السابعة الفرضية

 .الشهري الدخل مستوىل بالنسبة العينة
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 الرابـــع الفصــــل
 الدراســة إجــــراءات

 

 مقدمة 
 الدراسة منهج 
 الدراسـة مجتمع 

 الدراســة عينة 

 الدراسـة أدوات 

 الدراسة خطوات 

 اإلحصائية األساليب 
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

 
 :مقدمة: أوالً 

 الميدانيـة، الدراسـة مجـال فـي تمـت تـيال المنهجيـة والخطوات اإلجراءات الفصل هذا يعرض
 إلـــى إضـــافةً  الدراســـة، عليهــــا طبقـــت التـــي والعينــــة الدراســـة، ومجتمـــع الدراســـة، مـــنهج يتنـــاول حيـــث

 تحليل في استخدمت التي اإلحصائية واألساليب وخطواتها، الدراسة في المستخدمة األدوات توضيح
 : تقدم ما تفاصيل يلي وفيما ،لدراسةا أهداف تحقيق ثم ومن النتائج إلى للتوصل البيانات

 :الدراسة منهج: ثانياً 
 فــي األساســي الســؤال علــى اإلجابــة يحــاول الــذي التحليلــي الوصــفي المــنهج الباحثــة اتبعـــت

 العالقـة وبيـان وبيئتهـا، الظـاهرة، تحليـل ذلـك ويشـمل البحـث، موضوع الظاهرة وطبيعة وماهيــة العلم
 أو الفئــات أو العالقــات أو الشـروط أو بالوحـدات أساسـاً  يـتم وصـفال أن ذلـك ومعنـى مكوناتها، بين

 وكـذلك إزائهـا، واالتجاهـات حولهـا اآلراء ذلـك يشـمل وقـد بالفعــل، توجـد التـي األنسـاق أو التصنيفات
 المــنهج أن ذلــك ومعنــى عليهــا، بــزغ التــي والمتجهــات تحــدثها التــي واآلثــار تتضــمنها التــي العمليــات
 .)1991:104وصادق، حطب أبو( الظاهرة تعمل كيف تناول إلى يمتد الوصفي

 :  الدراسة مجتمع: ثالثاً 
 ويقيمــون الغــوث وكالــة لــدى والمســجلين الفلســطينيين الالجئــين جميــع الدراســة مجتمــع يشــمل

 إحصـائيات ألحـدث وفقـاً  عـددهم بلـغ وقد. ثمانية وعددها غزة قطاع في الالجئين مخيمات في حالياً 
 عـدد إجمـالي مـن )46%( يشـكلون أفـراد -1,090,932- نحـو -3/9/2009- في الصادرة األنروا

 ).2009األنروا،( محافظات 1.037.092 عددهم البالغ غزة محافظات في المسجلين الالجئين
 عــن التعبيــر علــى القــادرين الفلســطينيين الالجئــين جميــع مــن الدراســة هــذه مجتمــع ويتكــون

 فـأكثر سـنه (18) العمريـة الفئـة مـن األفـراد جميـع أي المسـح، تنفيـذ تاريخ حتى العودة بحق تمسكهم
 الـبلح، ديـر البـريج، النصـيرات، ،الشـاطئ جباليـا، وهـي الثمانية الالجئين مخيمات في يسكنون الذين

 .القطاع من مختلفة أحياء وفي رفح خانيونس، المغازي،
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 :الدراسة عينة: رابعاً 

 :عينتين من الدراسة عينة تألفت
 العشـوائية بالطريقـة غزة قطاع في األفراد من فرد) 194(اختيار تم حيث: طالعيةاست عينة -1

 . والثبات الصدق لحساب واستخدامها البحث أدوات صالحية من التأكد بغرض البسيطة

 خـالل مـن ويتضح غزة، قطاع في األفراد من فرد) 639( من تكونت :الكلية الدراسة عينة -2
 :العينة في لألفراد الديمغرافية المتغيرات حسب العينة أفراد توزيع التالي

 األصلية البلدة حسب العينة أفراد توزيع: 
           نســــبته مــــا وأن،المجــــدل مــــن العينــــة أفــــراد مــــن )%13.8( نســــبته مــــا أن النتــــائج خــــالل مــــن تبــــين

 أن وتبـين، السـبع بئـر مـن العينـة أفـراد مـن )% 9.9( حـين في، يافا من العينة أفراد من )12.2%(
) الموجـود فـي 1رقـم ( الجـدول خـالل مـن تتضـح النسـب وبـاقي،حمامة من العينة أفراد من )6.7%(

 المالحق.

 اإلقامة أماكن حسب العينة أفراد توزيع: 
 )%36.3( أن وتبـين، المدينـة فـي يسـكنون العينـة أفـراد مـن )%60.3( نسبته ما أن النتائج أظهرت
 : التالي الجدول خالل من النتائج وتتضح، قرية في يسكنون )%3.4( حين في، مخيم في يسكنون

 اإلقامة أماكن حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 2( رقم جدول
 النسبة% التكرار اإلقامة أماكن

 60.3 385 مدينة

 3.4 22 قرية

 36.3 232 مخيم

 100.0 639 المجموع
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 الجنس نوع حسب العينة أفراد توزيع: 
ـــين ـــائج خـــالل مـــن تب ـــة أفـــراد مـــن )%53.1( نســـبته مـــا أن النت ، إنـــاث )%46.9( وأن، ذكـــور العين

 :التالي الجدول خالل من النتائج وتتضح

 الجنس نوع حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 3( رقم جدول

 النسبة% التكرار الجنس نوع

 53.1 339 ذكر

 46.9 300 أنثى

 100.0 639 المجموع

 العمر ةالعمري الفئات حسب العينة أفراد توزيع: 
، سـنة )30( إلـى )18( مـن أعمـارهم تتـراوح العينـة أفـراد مـن )%61.8( نسبته ما أن النتائج أظهرت
 )%6.7(  حـين فـي، سـنة) 49(إلـى )31( مـن أعمـارهم تتراوح العينة أفراد من )%31.5( أن وتبين
 :التالي الجدول خالل من النتائج وتتضح، فأكثر سنة )50( من أعمارهم تتراوح فقط

 العمر حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 4( رقم دولج

 النسبة% التكرار العمر

18-30  395 61.8 

31-49  201 31.5 

فأكثر 50  43 6.7 

 100.0 639 المجموع

 
 االجتماعية الحالة حسب العينة أفراد توزيع: 

 مـن تـزوجينالم نسـبة كانـت بالمقابـل، متـزوجين غيـر العينـة أفـراد من )%48.2( أن النتائج أظهرت
 وتتضـــح، مطلقــين )%1.9(و، أرامـــل العينــة أفـــراد مــن )%3.4( أن وتبـــين، )%46.5( العينــة أفــراد

 :التالي الجدول خالل من النتائج
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 االجتماعية الحالة حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 5( رقم جدول

 النسبة% التكرار االجتماعية الحالة

 48.2 308 أعزب

 46.5 297 متزوج

 3.4 22 أرمل

 1.9 12 مطلق

 100.0 639 المجموع

 التعليمي المستوى حسب العينة أفراد توزيع: 
 حـين في ،عامة ثانوية )%25.4(و، جامعيين العينة أفراد من )%43.8( أن النتائج خالل من تبين

 في، متوسط دبلوم العينة أفراد من )%10.3( أن وتبين، ثانويين من أقل العينة أفراد من )16.1%(
 :التالي الجدول خالل من النتائج وتتضح، عليا دراسات العينة أفراد من )%4.4( حين

 التعليمي المستوى حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 6( رقم جدول

 النسبة% التكرار التعليمي المستوى

 16.1 103 ثانوي من أقل

 25.4 162 عامة ثانوية

 10.3 66 متوسط دبلوم

 43.8 280 جامعي

 4.4 28 عليا تدراسا

 100.0 639 المجموع

 المهنة نوع حسب العينة أفراد توزيع: 
 فــي، حكومــة مــوظفين )%18.2(و، طــالب العينــة أفــراد مــن )%41.6( أن النتــائج خــالل مــن تبــين
  ،وكالــة مــوظفين العينــة أفــراد مــن )%9.5(و، العمــل عــن عــاطلين العينــة أفــراد مــن )%10.5( حــين

 )%4.5(و، حـرة أعمـال لهـم العينة أفراد من )%6.9( وكان، أخرى مهنهم العينة أفراد من) 7.7%(
 :التالي الجدول خالل من النتائج وتتضح، مزارعين )%1.1(و، حرفيين عمال
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 المهنة نوع حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 7( رقم جدول

 النسبة% التكرار المهنة

 41.6 266 طالب

 9.5 61 موظف وكالة

 18.2 116 موظف حكومة

 1.1 7 مزارع

 6.9 44 أعمال حرة

 4.5 29 عامل/حرفي

 10.5 67 عاطل عن العمل

 7.7 49 مهن أخرى

 100.0 639 المجموع

 

 الشهري الدخل مستوى حسب العينة أفراد توزيع: 
 العينــة أفــراد مــن )%21.6( أن وتبــين، لهــم دخــل ال العينــة أفــراد مــن )%57.0( أن النتــائج أظهــرت
 أقـل دخلهـم العينـة أفـراد مـن )%19.2( حـين فـي، دوالر )1000( إلـى )500( بـين ما دخلهم يتراوح

 الجـدول خـالل مـن النتـائج وتتضـح، فـأكثر دوالر )1000(دخلهم فقط )%2.2(و، دوالر) 500( من
 : التالي
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 الشهري الدخل مستوى حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 8( رقم جدول

% التكرار الشهري الدخل مستوى سبةالن  

 57.0 364 لي دخل ال

 19.2 123 دوالر 500 من أقل

 21.6 138 دوالر 1000-500 من

 2.2 14 فأكثر دوالر 1000

 100.0 639 المجموع

 

 )األبعاد النفسية للتمسك بحق العودة  ة(استبان :اة الدراسةأدخامسا: 

وعند إعداد  نين الفلسطينييهدفت االستبانة إلى معرفة األبعاد النفسية نحو حق العودة لدى الالجئ
 الباحثة لهذه االستبانة قامت بعدة خطوات وفيما يلي توضيح لهذه الخطوات :

 السابقة والدراسات الفلسطيني الفرد لدى العودة حق نحو النفسي األثر على االطالع عند
الجئين حق العودة لدى الاألبعاد النفسية للتمسك بلم تجد ما يقيس  الدراسة بمشكلة المتعلقة

كما وجدت الباحثة من خالل الدراسات السابقة مقاييس تقيس االنتماء بشكل عام . نالفلسطينيي
 من عينة رأي استطالعثم بعد ذلك قامت الباحثة ب ،بدون معرفة األبعاد النفسية نحو حق العودة

من خالل  ة،حق العودالتمسك بحول حق العودة والعوامل التي لها أثر على  نالالجئين الفلسطينيي
 مقابالت أجرتها الباحثة على عدد من أفراد العينة االستطالعية.

 العودة حق نحو النفسية األبعاد، فقد رأت الباحثة أنه البد من إعداد استبانه تكشف عن وعليه
 بسيوني االنتماء مقياسمستفيدة من بعض المقاييس األخرى منها  الفلسطيني الفرد لدى
 والفقرة والعشرون الخامسة الفقرة هما فقرتين بأخذ وذلك 2002: غازي السعيد و ،2002:سليم

 المعاصرة القضايا لبعض والمتحررة المحافظة التوجهات بعنوان لدراسة( والعشرون الثامنة
 . 2002)( عام تنبؤية تحليلية دراسة :الجامعة طالب لدى والرضا لالنتماء كمحددات
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 :صياغة بنود االستبانة 

 الباحثة تعريفها اإلجرائي لحق العودة واألبعاد النفسية التي ممكـن أن يكـون لهـا تـرابط ضعتبدايًة و 

 التعريف اإلجرائي لحق العودة لالجئ هو: ،مع حق العودة والذي صاغت عليه عبارات االستبانة

 بعد وقت أي في أو) 1948( عام سبب ألي موطنه من خرج أو طرد الذي الفلسطيني حق هو"
 ،)1948( قبل اعتيادية حياة فيه يعيش كان الذي البيت أو األرض أو الديار إلى العودة في ذلك،
 منهما أي ذرية على كذلك وينطبق امرأة، أو رجالً  كان سواء فلسطيني كل على ينطبق الحق وهذا
 ."بلغ مهما

 
 ولقــد راعـت الباحثـة عند صيـاغـة بنـود االستبانة االعتبارات التالية :

 .ستبانة والصحة العلميةاللغوية لال السالمة -
 .وضوح المعنى وخلوه من الغموض -
 .أن تتناسب االستبانة مع مفهوم حق العودة وفق التعريف اإلجرائي -
 مناسبتها لالجئ الفلسطيني. -

 .مناسبتها للبيئة الفلسطينية وللمستوى الثقافي السائد -
 .)4رقم () بند ملحق 94تكونت االستبانة في صورتهــا األولية من (

فـــي  ومـــن ثـــم عرضـــت االســـتبانة بصـــورتها األوليـــة علـــى لجنـــة متخصصـــة مـــن أســـاتذة علـــم الـــنفس

 لتحكيم االستبانة والحكم على صالحيتها من حيث : جامعات قطاع غزة

 .صياغة األسئلة ومدى تحقيقها لغرض البحث -
 .تناسب األسئلة مع التعريف اإلجرائي لحق العودة -
 .وحذف ما ال يتفق مع وجهات نظرهم ،إلثراء االستبانة إضافة ما يجدونه ضرورياً  -

مـن  )3ملحـق (ولقد روعي أن يكون المحكمين مـن األسـاتذة المتخصصـين فـي علـم الـنفس والتربيـة 

 .مختلف الجامعات وكليات التربية في قطاع غزة

ـــم اســـتبعاد بعـــض الفقـــرات ســـاتذة واســـتبدالها بفقـــرات أجمـــع عليهـــا األ ،بعـــد تحليـــل آراء المحكمـــين ت

 ).1(ة مناسبًا كما هو وارد في الملحقالمحكمين، كما تم تعديل بعض الفقرات حسبما رآه األساتذ
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 ستبانة :ب االتجري -1

) 194قامــت الباحثــة بتطبيـــق االســتبانة بعــد تعــديل المحكمــين لهــا علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن (

روط العينـة الكليـة بحيـث يكـون الجـئ فرد، حيث راعت الباحثة في اختيارها للعينة أن تتوفر فيها شـ

 سنة. )18(وعمره أكثر من 

 تصحيـح االستبانة:  -2

أعـدت الباحثـة مفتـاح لتصـحيح فقـرات االسـتبانة بعـد تطبيقهـا علـى العينـة االسـتطالعية، بحيـث يتــم 

 ،) درجــات3تصحيـــح اســتبانه االنتمــاء الــوطني وفــق مقيــاس متــدرج ثالثــي وتعطــى اإلجابــة موافــق (

)، حيث تحتوى االستبانة على بعض البنود السلبية 1اإلجابة غير موافق ( ،)2إلى حد ما ( اإلجابة

 ،)2اإلجابة إلى حـد مـا ( ،) درجات1ن فلذلك فأن تصحيحها يختلف بحيث تعطى اإلجابة موافق (

 ).3اإلجابة غير موافق (

 :المقياس صدق
 تم التحقق من صدق األداة بثالثـــة طــرق وهــي:

 دق المحكمين: أوال: ص
لحق (مفي علم النفس   ساتذةقامت الباحثة بالتحقق من صدق األداة بعرضها على مجموعة من األ

 دام لهذا الغرض.) وقد أظهروا بأن األداة صالحة لالستخ3رقم 
 : التمسك بحق العودة لمقياس العاملي الصدقثانيًا: 

عـــاملي االستكشـــافي مـــن الدرجـــة األولـــى للتحقـــق مـــن الصـــدق العـــاملي للمقيـــاس تـــم أجـــراء التحليـــل ال
للــذكور واإلنــاث فــي الدراســة، حيــث تــم اســتخدام  Hotellingبطريقــة المكونــات األساســية لهــوتيلينج 

محــك الجــذر الكــامن واحــد ونصــف صــحيح علــى األقــل للعوامــل التــي تــم اســتخراجها، وأعقــب ذلــك 
 المقبــــول للمتغيــــر الــــذي يبلــــغ ، وأعتبــــر التشــــبعVarimaxإجــــراء تــــدوير متعامــــد للمحــــاور بطريقــــة 

علـــى األقـــل مـــن أجـــل مزيـــد مـــن النقـــاء والوضـــوح فـــي المعنـــى الســـيكولوجي، وقـــد أســـتخرج  )0.30(
مــن التبــاين الكلــي، حيــث تــم حــذف خمســة  )%51.7(التحليــل العــاملي ثمانيــة عوامــل فســرت نســبة 

نـت نتـائج التحليـل )، فكا64، 49، 29 ،28، 4فقرات لعدم تشبعها مع العوامل المسـتخرجة وهـي ( 
 ) في المالحق 9( أنظر جدول  العاملي بعد حذف هذه الفقرات كالتالي:
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 االجتماعي البعد:  األول العامل

وقد تشبعت  )%(8.6ونسبة تفسيره من التباين الكلي  )7.2(كان الجذر الكامن لهذا العامل هو 
 .) 68 76 ,69 ,75 ,79 ,71 ,70 ,77 ,78 ,73 ,74فقرة وهي ( )11(بهذا العامل 

 
 الوطني البعد:  الثاني العامل 

وقـد تشـبعت  )%8.1(ونسـبة إسـهامه فـي التبـاين الكلـي  )6.7(كان الجـذر الكـامن لهـذا العامـل هـو 
 80،81،27،50،51 47،48،40،31،41،88،34،39،56،86,فقـرة وهـي ( )16(بهـذا العامـل 

45(. 

 الثقافي البعد:  الثالث العامل
وقـد تشـبعت  )%7.7(ونسـبة إسـهامه فـي التبـاين الكلـي  (6.4)لهـذا العامـل هـو كان الجـذر الكـامن 

 ,42 ,52 ,35،36 38،65،19،53،67،46،54،55،66،37فقـرة وهـي ( )15(بهـذا العامـل 
30 (. 

 االقتصادي البعد: الرابع العامل
تشـبعت وقـد  )%(7.1ونسـبة إسـهامه فـي التبـاين الكلـي  5.9)(كان الجـذر الكـامن لهـذا العامـل هـو 

 .) 63،33 ,84،85،83،60،57،82،87فقرات وهي () 9(بهذا العامل 

 العامل الخامس : البعد الوجداني
وقـد تشـبعت  )%6.7(ونسـبة إسـهامه فـي التبـاين الكلـي  (5.6)كان الجـذر الكـامن لهـذا العامـل هـو 

 )17،18،23،20،25،24،21،26(فقرات وهي  )8(بهذا العامل 

 دينيالعامل السادس : البعد ال
وقـد تشـبعت  ،)%(6.2ونسـبة إسـهامه فـي التبـاين الكلـي  (5.2)كان الجذر الكامن لهذا العامل هو 

  )14 ,2 ,1 ,7،6،10 ,13،15 ,5 ,12 ,16 ,9 ,3 ,11فقرة وهي ( )14(بهذا العامل 

 العامل السابع: البعد القانوني
وقـد تشـبعت  ،)%3.8(الكلـي ونسـبة إسـهامه فـي التبـاين )3.2(كان الجـذر الكـامن لهـذا العامـل هـو 

 .)58،72 ,59،62،61فقرات وهي ( )5(بهذا العامل 
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 السياسي  العامل الثامن : البعد
وقـد تشـبعت  ،)%3.5(ونسـبة إسـهامه فـي التبـاين الكلـي  )2.9(كان الجذر الكامن لهذا العامل هو 

 .)32،8 ,22 ,43 ,44فقرات وهي ( )5(بهذا العامل 
 : Internal consistencyاخليثانيًا: صدق االتساق الد

 إليـه تنتمـي الـذي البعد مع المقياس فقرات من فقرة كل اتساق مدى الداخلي باالتساق يقصد
 للمقيــاس الكليــة الدرجــة مــع بعــد كــل درجــة بــين بيرســون ارتبــاط معامــل عــن عبــارة وهــو، الفقــرة هــذه

 الكليـــة والدرجـــة لمقيـــاسا أبعـــاد مـــن بعـــد كـــل درجـــة بـــين االرتبـــاط معـــامالت حســـاب تـــم فقـــد وعليـــه
 حـده، علـى بعد لكل الكلية والدرجة بعد كل فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل وكذلك للمقياس،

 فقـــرة كـــل ارتبـــاط مـــدى لمعرفـــة وذلـــك للمقيـــاس، الكليـــة بالدرجـــة األبعـــاد ارتبـــاط مـــدى لمعرفـــة وذلـــك
 مـن ذلـك ويتضـح المقيـاس، صـدق مـدى مـن التحقـق ولهـدف إليـه، تنتمـي الـذي للبعـد الكليـة بالدرجـة

 :التالي جدول خالل

 

   معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االنتماء للوطن والدرجة الكلية للمقياس) 10(جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد مقياس االنتماء للوطن

 دالة إحصائياً  0.01 0.62 االجتماعي

 دالة إحصائياً  0.01 0.81 الوطني

 دالة إحصائياً  0.01 0.69 فيالثقا

 دالة إحصائياً  0.01 0.53 االقتصادي

 دالة إحصائياً  0.01 0.48 الوجداني

 دالة إحصائياً  0.01 0.53 الديني

 دالة إحصائياً  0.01 0.57 القانوني

 دالة إحصائياً  0.01 0.46 السياسي

 

ـــين  تتمتـــع للـــوطن االنتمـــاء سمقيـــا أبعـــاد أن الســـابق الجـــدول فـــي الموضـــحة النتـــائج خـــالل مـــن تب
 ،)0.81 – 0.46( بــين االرتبــاط معــامالت تراوحــت حيــث إحصــائيا، ودالــة قويــة ارتبــاط بمعــامالت

 أبعــاد، ثمانيـة لديـه المقيــاس أن وبمـا ،عـالي صـدق بمعامــل تتمتـع المقيـاس أبعــاد أن علـى يـدل وهـذا
 علـى بعـد لكـل الكلية والدرجة انيةالثم األبعاد من بعد كل فقرات بين االرتباط معامالت إجراء تم فقد

 :التالية الجداول خالل من ذلك ويتضح حده،
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   ) معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول والدرجة الكلية للبعد11جدول(

معامالت  الفقرات
معامالت  الفقرات مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة االرتباط

 دالة إحصائياً  0.01 0.77 79 دالة إحصائياً  0.01 0.82 74

 دالة إحصائياً  0.01 0.68 75 دالة إحصائياً  0.01 0.82 73

 دالة إحصائياً  0.01 0.66 69 دالة إحصائياً  0.01 0.80 78

 دالة إحصائياً  0.01 0.61 76 دالة إحصائياً  0.01 0.82 77

 دالة إحصائياً  0.01 0.53 68 دالة إحصائياً  0.01 0.81 70

    لة إحصائياً دا 0.01 0.79 71

 بمعـامالت تتمتـع) االجتمـاعي( األول البعـد فقـرات أن السـابق الجـدول فـي الموضحة النتائج أظهرت
 االرتبــاط معــامالت تراوحــت حيــث ،)0.01( مــن أقــل داللــة مســتوي عنــد إحصــائيا ودالــة قويــة ارتبـاط

 أن أي، عــالي دقصــ بمعامــل يتمتــع وفقراتــه األول البعــد أن علــى يــدل وهــذا ،)0.82- 0.53( بــين
 .لقياسه وضع لما صادق يعتبر األول البعد

   ) معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد12( جدول

 الداللة مستوى االرتباط معامالت الفقرات الداللة مستوى االرتباط معامالت الفقرات

 ياً دالة إحصائ 0.01 0.61 56 دالة إحصائياً  0.01 0.72 47

 دالة إحصائياً  0.01 0.56 86 دالة إحصائياً  0.01 0.65 48

 دالة إحصائياً  0.01 0.50 80 دالة إحصائياً  0.01 0.66 40

 دالة إحصائياً  0.01 0.70 81 دالة إحصائياً  0.01 0.75 31

 دالة إحصائياً  0.01 0.51 27 دالة إحصائياً  0.01 0.64 41

 دالة إحصائياً  0.01 0.54 50 دالة إحصائياً  0.01 0.53 88

 دالة إحصائياً  0.01 0.64 51 دالة إحصائياً  0.01 0.61 34

 دالة إحصائياً  0.01 0.56 45 دالة إحصائياً  0.01 0.59 39

 بمعــامالت تتمتــع) الــوطني( الثــاني البعــد فقــرات أن الســابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج أظهــرت
 االرتبــاط معــامالت تراوحــت حيــث ،)0.01( مــن أقــل اللــةد مســتوي عنــد إحصــائيا ودالــة قويــة ارتبـاط

 أن أي، عـالي صـدق بمعامـل يتمتـع وفقراتـه الثـاني البعـد أن علـى يـدل وهـذا ،)0.75 – 0.50( بـين
 .لقياسه وضع لما صادق يعتبر الثاني البعد
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 ) معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد13جدول(

 الفقرات الداللة مستوى االرتباط تمعامال الفقرات
 معامالت
 االرتباط

 الداللة مستوى

 دالة إحصائياً  0.01 0.51 66 دالة إحصائياً  0.01 0.76 38

 دالة إحصائياً  0.01 0.55 37 دالة إحصائياً  0.01 0.60 65

 دالة إحصائياً  0.01 0.62 35 دالة إحصائياً  0.01 0.68 19

 دالة إحصائياً  0.01 0.60 36 دالة إحصائياً  0.01 0.66 53

 دالة إحصائياً  0.01 0.48 52 دالة إحصائياً  0.01 0.54 67

 دالة إحصائياً  0.01 0.44 42 دالة إحصائياً  0.01 0.63 46

 دالة إحصائياً  0.01 0.43 30 دالة إحصائياً  0.01 0.69 54

    دالة إحصائياً  0.01 0.69 55

 بمعــامالت تتمتــع) الثقــافي(  الثالــث البعــد فقــرات أن الســابق دولالجــ فــي الموضــحة النتــائج مــن تبــين
 االرتبــاط معــامالت تراوحــت حيــث ،)0.01( مــن أقــل داللــة مســتوي عنــد إحصــائيا ودالــة قويــة ارتبـاط

 أن أي، عــالي صــدق بمعامــل يتمتــع وفقراتــه الثالــث البعــد أن علــى يــدل وهــذا ،)0.76- 0.43( بــين
 .لقياسه وضع لما صادق يعتبر الثالث البعد

   ) معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع والدرجة الكلية للبعد14جدول(

 الفقرات
 معامالت
 االرتباط

 الفقرات الداللة مستوى
 معامالت
 االرتباط

 الداللة مستوى

 دالة إحصائياً  0.01 0.78 82 دالة إحصائياً  0.01 0.86 84

 دالة إحصائياً  0.01 0.70 87 دالة إحصائياً  0.01 0.86 85

 دالة إحصائياً  0.01 0.39- 63 دالة إحصائياً  0.01 0.81 83

 دالة إحصائياً  0.01 0.41 33 دالة إحصائياً  0.01 0.76 60

    دالة إحصائياً  0.01 0.75 57

 تتمتــع) االقتصــادي(الرابــع البعــد فقــرات أن الســابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج خــالل مــن لــوحظ
 معـامالت تراوحـت حيـث ،)0.01( مـن أقـل داللة مستوي عند إحصائيا ودالة قوية باطارت بمعامالت
، عـالي صـدق بمعامـل يتمتـع وفقراتـه الرابـع البعـد أن علـى يـدل وهـذا ،)0.86- 0.39( بين االرتباط

 .لقياسه وضع لما صادق يعتبر الرابع البعد أن أي
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   الدرجة الكلية للبعد) معامالت االرتباط بين فقرات البعد الخامس و 15جدول(

 الداللة مستوى االرتباط معامالت الفقرات

 دالة إحصائياً  0.01 0.90 17

 دالة إحصائياً  0.01 0.91 23

 دالة إحصائياً  0.01 0.91 20

 دالة إحصائياً  0.01 0.89 25

 دالة إحصائياً  0.01 0.81 24

 دالة إحصائياً  0.01 0.67 21

 دالة إحصائياً  0.01 0.67 26

 دالة إحصائياً  0.01 0.56 18

 بمعـامالت تتمتـع) الوجـداني( الخـامس البعـد فقـرات أن السابق الجدول في الموضحة النتائج أظهرت
 االرتبــاط معــامالت تراوحــت حيــث ،)0.01( مــن أقــل داللــة مســتوي عنــد إحصــائيا ودالــة قويــة ارتبـاط

 أن أي، عـالي صدق بمعامل يتمتع هوفقرات الخامس البعد أن على يدل وهذا ،)0.91 – 0.56( بين
 .لقياسه وضع لما صادق يعتبر الخامس البعد

   ) معامالت االرتباط بين فقرات البعد السادس والدرجة الكلية للبعد16جدول( 

 الفقرات
 معامالت
 االرتباط

 الفقرات الداللة مستوى
 معامالت
 االرتباط

 الداللة مستوى

 دالة إحصائياً  0.01 0.61 15 دالة إحصائياً  0.01 0.66 11

 دالة إحصائياً  0.01 0.60 7 دالة إحصائياً  0.01 0.70 3

 دالة إحصائياً  0.01 0.56 6 دالة إحصائياً  0.01 0.65 9

 دالة إحصائياً  0.01 0.48 10 دالة إحصائياً  0.01 0.62 16

 دالة إحصائياً  0.01 0.50 1 دالة إحصائياً  0.01 0.58 12

 دالة إحصائياً  0.01 0.55 2 صائياً دالة إح 0.01 0.51 5

 دالة إحصائياً  0.01 0.52 14 دالة إحصائياً  0.01 0.50 13

 بمعــامالت تتمتــع) الــديني( الســادس البعــد فقــرات أن الســابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج مــن تبــين
 تبــاطاالر  معــامالت تراوحــت حيــث ،)0.01( مــن أقــل داللــة مســتوي عنــد إحصــائيا ودالــة قويــة ارتبـاط



 95  

 أن أي، عـالي صـدق بمعامل يتمتع وفقراته السادس البعد أن على يدل وهذا ،)0.70 – 0.48( بين
 .لقياسه وضع لما صادق يعتبر السادس البعد

 ) معامالت االرتباط بين فقرات البعد السابع والدرجة الكلية للبعد17جدول(

 الداللة مستوى االرتباط معامالت الفقرات

 ة إحصائياً دال 0.01 0.68 59

 دالة إحصائياً  0.01 0.62 62

 دالة إحصائياً  0.01 0.66 61

 دالة إحصائياً  0.01 0.72 58

 دالة إحصائياً  0.01 0.44 72

 

لـــوحظ مـــن خـــالل النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول الســـابق أن فقـــرات البعـــد الســـابع (القـــانوني) تتمتـــع 
حيـث تراوحـت معـامالت  ،)0.01(اللة أقـل مـن بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي د

وهذا يدل على أن البعد السابع وفقراته يتمتع بمعامل صـدق عـالي،  )،0.72 – 0.44االرتباط بين (
 البعد السابع يعتبر صادق لما وضع لقياسه. أنأي 

 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثامن والدرجة الكلية للبعد) 18جدول(

 الداللة مستوى االرتباط تمعامال الفقرات

 دالة إحصائياً  0.01 0.56 44

 دالة إحصائياً  0.01 0.67 43

 دالة إحصائياً  0.01 0.66 22

 دالة إحصائياً  0.01 0.24 32

 دالة إحصائياً  0.01 0.50 8
 

تبـــين مـــن خـــالل النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول الســـابق أن فقـــرات البعـــد الثـــامن (السياســـي) تتمتـــع 
حيـث تراوحـت معـامالت  ،)0.01(الت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن بمعام

)، وهذا يدل على أن البعد الثامن وفقراته يتمتع بمعامل صـدق عـالي، 0.67 – 0.16االرتباط بين (
 البعد الثامن يعتبر صادق لما وضع لقياسه. أنأي 
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 : Reliabilityالالجئين الفلسطينيين التمسك بحق العودة لدىثبـات مقياس ثانيًا: 

 مرة من أكثر ستبانةاال توزيع إعادة تم لو النتيجة نفس المقياس هذا يعطي أن المقياس بثبات يقصد
 وعـدم النتـائج فـي االسـتقرار يعنـي المقيـاس ثبـات أن أخـرى بعبـارة أو والشـروط، الظروف نفس تحت

 زمنيـة فترات خالل مرات عدة العينة أفراد على ستبانةاال توزيع إعادة تم لو فيما كبير بشكل تغييرها
 .معينة

 معامـل طريقـة خـالل مـن والتمسـك بحـق العـودة للوطن االنتماء مقياس ثبات من الباحثة تحققت وقد
 :التالي خالل من النتائج النصفية والتجزئة كرونباخ ألفا

 : Alphaكرونباخ  – الثبات بطريقة ألفا -1

) مـن األفـراد فـي قطـاع غـزة، حيـث تـم حسـاب 194لـى عينـة قوامهـا (بعد تطبيق المقياس ع
  معامــل ألفــا كرونبــاح لقيــاس الثبــات، فقــد وجــد أن قيمــة ألفــا كرونبــاخ للدرجــة الكليــة للمقيــاس تســاوي

ـــع بمعامـــل ثبـــات عـــالي ومرتفـــع، وبـــذلك ينصـــح )0.77( ، وهـــذا دليـــل كـــافي علـــى أن المقيـــاس يتمت
مقيــاس االنتمــاء  ألبعــادالدارســة.كما لــوحظ أن معــامالت الثبــات  باســتخدامه لإلجابــة علــى فرضــيات

والتي على أساسها يمكن القول بان البعـد أو  )0.65(للوطن عالية وهي أكبر من نقطة القطع وهي 
 يل أكثر أنظر الجدول التالي:صالمقياس يتمتع بمعامل صدق عالي، ولمعرفة تفا

 فقرات لكل بعد) يوضح قيمة ألفا كرونباخ وعدد ال19جدول (

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد

 0.91 11 االجتماعي

 0.87 16 الوطني

 0.85 15 الثقافي

 0.79 9 االقتصادي

 0.9 8 الوجداني

 0.82 14 الديني

 0.6 5 القانوني

 0.63 5 السياسي

 0.77 83 المقياس الكلي
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 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية -2

) مـن الالجئـين والالجئـات فـي قطـاع غـزة، تـم 194بعد تطبيق المقيـاس علـى عينـة قوامهـا (
حساب معامالت الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية، حيث تم قسمة بنود المقياس إلى نصفين 

ـــاط بـــين مجمـــوع فقـــرات النصـــف األول ومجمـــوع فقـــرات النصـــف الثـــان ـــم حســـاب معامـــل االرتب ي وت
)، وباسـتخدام 0.70للمقياس، فقد بلغ معامل االرتباط لبيرسون للدرجة الكلية للمقياس بهذه الطريقـة (

 .)0.82براون المعدلة أصبح معامل الثبات ( -معادلة سبيرمان 

 ) يوضح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس االنتماء للوطن وأبعاده20جدول (

 البعد
 التجزئة النصفية

 سبيرمان براون معامل االرتباط

 0.85 0.74 االجتماعي

 0.81 0.68 الوطني

 0.84 0.72 الثقافي

 0.67 0.51 االقتصادي

 0.78 0.64 الوجداني

 0.78 0.65 الديني

 0.66 0.50 القانوني

 0.68 0.52 السياسي

 0.82 0.70 المقياس الكلي

 

بات عالية، كمـا لـوحظ أن معـامالت الثبـات بطريقـة وهذا دليل كافي على أن المقياس يتمتع بدرجة ث
 )0.65(مقيــاس االنتمــاء للــوطن عاليــة وهــي أكبــر مــن نقطــة القطــع وهــي  ألبعــادالتجزئــة النصــفية 

 .ستبانة تتمتع بمعامل صدق عاليوالتي على أساسها يمكن القول بان المجال أو اال

 :الصعوبات التي واجهت الباحثة 

اسـتبيان  2000وبات في تطبيـق اإلسـتبيان حيـث تـم توزيـع مـا يقـارب *ولقد واجهت الباحثة صع
 استبيان. 639ولم تحصل الباحثة منهم إال على 

*التوجــد دراســات ســابقة حســب علــم الباحثــة تتنــاول الجانــب النفســي لتمســك الفلســطينيين بحــق 
 العودة.
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 سادسًا: خطوات الدراسة:

. .نفسـية نحـو حـق العـودة لـدى الالجئـين الفلسـطينييهدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى األبعـاد الن

ـــرات كالســن والمســتوى  كمــا هــدفت الدراســة إلــى بيــان الفــروق بــين الالجئــين الفلســطينيين وفــق متغيـ

 التعليمي والمهنة ومستوى الدخل و الحالة االجتماعية ونوع الجنس.

 ولتحقيق هذه األهداف، قـامـت البـاحثـة بالخطـوات التـاليـة : 

 ،اإلطــالع على الدراسـات السـابقة والتـي تناولـت حـق العـودة وموضـوع االنتمـاء للـوطن -1
تجولــت الباحثــة فــي مختلــف المكتبــات العلميــة فــي الجامعــات الفلســطينية وعلــى شــبكة 
المعلومــات، إال أن موضــوع الدراســة وهــو األبعــاد النفســية نحــو حــق العــودة لــم أجــد لــه 

 دراسات كافية.

راث األدبـــي المتعلـــق بمتغيـــرات الدراســـة هـــي حـــق العـــودة واالنتمـــاء اإلطــــالع علـــى التـــ -2
الــوطني. باإلضــافة إلــى الهجــرات التــي تعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني خــالل مراحــل 

 .المقابالت طريق عن العينة أفراد من عينة رأي استطالعومن خالل  تاريخه.
ى الالجــئ الفلســطيني لــد التمســك بحــق العــودةســتبانة قـامـــت الباحثـــة بتصــميم وٕاعــداد ا -3

 .وفق التعريف اإلجرائي وفي ظل الدراسات السابقة
وذلك بتوزيع عـددًا مـن النسـخ علـى  التمسك بحق العودةستبانة اقـامـت الباحثـة بتحكيم  -4

أســاتذة مـــن ذوي االختصـــاص فـــي مجـــال علــم الـــنفس والتربيـــة فـــي مختلـــف الجامعـــات 
تذة بتحكـــيم االســـتبانة وتـــدوين وقـــد تفضـــل جميـــع األســـا ،الوطنيـــة فـــي محافظـــات غـــزة

  .مالحظاتهم وٕاضافة أو حذف ما وجدوه مناسباً 
التطبيـــق  قــــامت الباحثـــة بتعـــديل االســـتبانة ومـــن ثـــم إجـــراء ،بعــــد االنتهـــاء مـــن التحكيــــم -5

 والتجريب.

حــــــددت الباحثـــــة العينـــــة مـــــن الالجئـــــين الفلســـــطينيين الـــــذين يســـــكنون فـــــي المخيمـــــات  -6
 ع غزة.في قطا واألحياء الفلسطينية

طبقت الباحثة االستبانة على أفراد العينة من خالل الذهاب إلى منازلهم في المخيمات  -7
المتواجدة في محافظات قطاع غزة أو من خالل مجموعة من األصدقاء الذين ساعدوا 

 في توزيع االستبانة على أفراد العينة.

وذلــك لكــي تكــون  ) فــرداً 194حــددت الباحثــة العينــة االســتطالعية والتــي بلــغ قوامهــا ( -8
كافيــة ألننــي ســوف أعمــل تحليــل عــاملي والتحليــل العــاملي يحتــاج إلــى عينــة أكثــر مــن 

 فرد لمناسبته الستخدام األسلوب واعتماد األبعاد التي سوف تخرج من خالله. )150(
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وبعــد التطبيــق األول االســتبانة علــى العينــة االســتطالعية تــم حســاب الصــدق العــاملي  -9
ـــداخ ـــر الدالـــةوصـــدق االتســـاق ال ـــك مـــن خـــالل  ،لي للعبـــارات وحـــذف العبـــارات غي وذل

حيـــث تـــم التطبيـــق فـــي أغســـطس  ،المعالجـــات اإلحصـــائية للبيانـــات التـــي تـــم تجميعهـــا
 .) فقرة88، وبذلك استقرت فقرات االستبانة بعد التعديل على ()2010(

كمـــا تـــم حســـاب الثبـــات عـــن طريـــق التجزئـــة النصـــفية واســـتخدام طريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ  -10
 .ووجدت الباحثة أن نسبة الثبات عالية ودالة إحصائياً 

وقـــد بـــذلت الباحثـــة  ،) الجـــئ653حــددت الباحثـــة العينـــة الكليـــة فـــي صــورتها األوليـــة ( -11
، حيث أخذت المفحوصات وقتًا كافيًا تمجهودًا كبيرًا في عملية توزيع وجمع االستبيانا

 لإلجابة على االستبانة أدوات الدراسة.

تمـــت المعالجـــة اإلحصـــائية وفـــق  ،يـانــــات وتفـريغهــــا وتحليلهــــا إحصائيــــــاً بعــــد جمــــع الب  -12
 .فروض الدراسة ومتغيراتها وحصلت الباحثة على نتائج الدراسة

وخرجـت بتوصـيات ومقترحـات فـي ضــوء  ،فسـرت الباحثـة النتـائج المترتبـة عـن الدراســة -13
 .نتائج الدراسة

 
 :اإلحصائية األساليب:  سابعاً 

 :التالية اإلحصائية األساليب باستخدام ةالباحث تقام وفرضيتها الدراسة أسئلة على ةاإلجاب أجل من

 .المئوية والنسب التكرارات -1
 .Pearson Correlation بيرسون ارتباط معامل -2
 Factor Analysis العاملي التحليل -3

 .Independent Samples Test مستقلتين لعينتين" ت" اختبار -4
 .One Way ANOVA األحادي التباين تحليل -5
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 الفصل الخامس
 عرض وتفسير ومناقشة النتائج

 مقدمة:
 .يتناول هذا الفصل تحليل نتائج تطبيق األداة لإلجابة على فرضيات الدراسة

 لالجئين الفلسطينيين بحق العودة؟ما العوامل النفسية المسئولة عن تمسك ا
الل التحليل العاملي تبين أن هناك أبعاد نفسية مسئولة عن تمسك الالجئين الفلسطينيين من خ

البعد  البعد االقتصادي، البعد الوطني،البعد الثقافي، البعد االجتماعي، بحق العودة وهي:
الوجداني، البعد الديني، البعد القانوني  والبعد السياسي (أنظر الصدق العاملي  صفحة 

 ).5رقمو(ملحق )90
 

 هل يمكن التنبؤ بأكثر العوامل تأثيرًا في تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة؟
 فقـد العينـة، أفـراد عنـد أكثر العوامل تأثيرًا في تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العـودة على للتعرف
التمسـك  أبعـاد مـن بعـد لكـل النسـبي والـوزن المعياريـة واالنحرافات المتوسطات بحساب الباحثة قامت

 :التالي الجدول خالل من ذلك ويتضح ،بحق العودة
 للتمسك بحق العودة النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح) 21(جدول

  غزة قطاع في العينة أفراد لدى وأبعاده
التمسك  مقياس

 الدرجة الفقرات عدد بحق العودة
 االنحراف المتوسط الكلية

 المعياري
 زنالو

 الترتيب %النسبي

 5 87.3 3.0 28.8 33 11 االجتماعي

 2 93.1 4.1 44.7 48 16 الوطني

 4 92.0 4.0 41.4 45 15 الثقافي

 7 79.2 2.9 21.4 27 9 االقتصادي

 3 92.3 2.2 22.1 24 8 الوجداني

 1 94.1 3.3 39.5 42 14 الديني

 6 87.2 2.0 13.0 15 5 القانوني

 8 78.5 2.2 11.8 15 5 السياسي

  89.5 17.6 222.8 249 83 الكلية الدرجة

 100 في الناتج ضرب ثم الكلية الدرجة على الحسابي الوسط بقسمة النسبي الوزن حساب يتم
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 بلغت التمسك بحق العودة درجات متوسط أن السابق الجدول في الموضحة النتائج أظهرت
 العينة أفراد أن على يدل وهذا%) 89.5( نسبى وبوزن ،)17.6( معياري وبانحراف درجة )222.8(

 ،)%94.1( نسـبي بـوزن األولى المرتبة الديني البعد احتل فقد كبيرة، بدرجة إلى الوطن انتماء لديهم
 فــي ويليــه ،)%92.3( نســبي بــوزن الوجــداني البعــد ثــم ،)%93.1(نســبي وبــوزن الــوطني البعــد يليــه

 االجتمــاعي البعــد الخامســة المرتبــة فــي ويليــه ،)%92.0( نســبي بــوزن الثقــافي البعــد الرابعــة المرتبــة
 البعـد ثـم ،)%78.5(نسبي وبوزن القانوني البعد السادسة المرتبة في ويليه ،)%87.3( نسبي وبوزن

 وبـوزن واألخيـرة الثامنـة المرتبـة السياسـي البعـد أحتـل حـين فـي ،)%79.2( نسبي وبوزن االقتصادي
علـى قـوة  يعنـي وهـذا جداً  عالية العينة أفراد لدى النتماءا درجة أن وهذا يوضح  .)%78.5( نسبي

 الــذي الــديني بالبعــد يتعلــق وفيمــا العــودة بحــق تمســكهمبالتــالي و  تمســكهم بــاألرض وعــدم التفــريط بهــا
 يـدل ممـا العـودة بحق لتمسكهم بالنسبة العينة أفراد على تأثيراً  األبعاد أكثر فهو األولى المرتبة احتل
 الشــــعب أبنــــاء تمســــك قــــوة يبــــرر الــــذي القــــوي المــــؤثر العامــــل هــــو والمعتقــــد نالــــدي عامــــل أن علــــى

 قـوة علـى الديني الجانب تأثير ومدى مشاق من ذلك على يترتب ما كل رغم العودة بحق الفلسطيني
 إال الجهـاد شـرع ومـا عنهـا الـدفاع أجـل مـن والنفيس الغالي وبذل هاب التفريط وعدم باألرض تمسكهم

  .والصديقين النبيين مع الشهداء مرتبة وجعل وطنوال اهللا سبيل في

 علـى يـدل وهـذا الثالثـة المرتبـة فـي وهـو الوجـداني ثـم الثانيـة المرتبـة فـي وهـو الـوطني للبعـد وبالنسبة
 لالجـئ المقـابالت أحـد وفـي لـألرض الثبوتيـة واألوراق البيـت بمفتـاح اليـوم حتى الالجئ تمسك سبب

 مـن واحـد شـبر عـن أتنـازل أن على شمالي في والقمر يميني في الشمس وضعوا لو:  قال فلسطيني
 .الكفر أو الشرك يقابل األرض عن التنازل وكأن قبلت ما أرضي

 وأن فيـه التفـريط يمكـن وال مقدس العودة حق أن على) 2009 عودة،( دراسة مع الدراسة اتفقت ولقد
 مـع الدراسـة اتفقـت كمـا النهـر، إلـى البحـر مـن المعروفـة بحـدودها التاريخية لفلسطين هو العودة حق

) األم الـوطن( األصـلية الـبالد فـي والثقافيـة االجتماعيـة الميـول بـأن) 2005 فضـةو  خضـور(  دراسة
 فــي محافظــة أكثــر تكــون وأن وتقليديــة ســلبية أكثــر تكــون بــأن الفلســطينية الجاليــة تميــل أن إلــى أدى

 .األلماني المجتمع
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األبعــاد النفســية المســئولة  فــي إحصــائية داللــة ذات قفــرو توجــد ال: األولــى الفرضــية
 عن تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة بالنسبة ألماكن اإلقامة.

 لدراســة) One-Way ANOVA – األحــادي التبــاين تحليــل(  اختبــار إيجــاد تــم ذلــك مــن للتحقــق
 إلـى الــوطن االنتمـاء لمسـتوى بةبالنسـ") مخـيم" ،"قريــة" ،"مدينـة(" التاليـة اإلقامـة أمـاكن بـين الفروقـات

 :التالية الجداول خالل من موضحة والنتائج العينة، أفراد لدى

 التمسك بحق العودة) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مستوى 22( جدول
 بالنسبة ألماكن اإلقامة 

التمسك بحق العودة 
مجموع  مصدر التباين وأبعاده

 المربعات
درجات 
 الحرية

توسط م
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 البعد االجتماعي

 8.8 2 17.5 بين المجموعات

 9.0 636 5,715.2 داخل المجموعات 0.377// 1.0

  638 5,732.7 المجموع

 البعد الوطني

 13.4 2 26.8 بين المجموعات

 16.7 636 10,599.9 داخل المجموعات 0.447// 0.8

  638 10,626.7 المجموع

 البعد الثقافي

 21.2 2 42.5 بين المجموعات

 15.7 636 9,972.3 داخل المجموعات 0.259// 1.4

  638 10,014.8 المجموع

 البعد االقتصادي

 5.0 2 10.0 بين المجموعات

 8.1 636 5,175.5 داخل المجموعات 0.541// 0.6

  638 5,185.5 المجموع

 لبعد الوجدانيا

 5.8 2 11.6 بين المجموعات

 4.8 636 3,043.3 داخل المجموعات 0.300// 1.2

  638 3,054.9 المجموع

 البعد الديني

 6.7 2 13.3 بين المجموعات

 10.8 636 6,898.1 داخل المجموعات 0.541// 0.6

  638 6,911.5 المجموع
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 البعد القانوني

 15.9 2 31.8 بين المجموعات

 3.8 636 2,405.4 داخل المجموعات 0.015* 4.2

  638 2,437.2 المجموع

 البعد السياسي

 2.0 2 4.0 بين المجموعات

 4.7 636 2,971.7 داخل المجموعات 0.650// 0.4

  638 2,975.7 المجموع

 الدرجة الكلية

 511.7 2 1,023.5 بين المجموعات

 307.5 636 195,550.9 لمجموعاتداخل ا 0.190// 1.7

  638 196,574.4 المجموع

 دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

 السابق ما يلي: لمن الجدو تبين
 البعـد( التاليـة وأبعـاده التمسك بحق العودة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم •

، الـديني البعـد، الوجـداني البعـد، االقتصـادي البعـد، الثقـافي البعد، الوطني البعد، االجتماعي
 وهـذا .العينـة ألفـراد") مخـيم" ،"قريـة" ،"مدينـة(" التاليـة اإلقامـة ألمـاكن بالنسبة)السياسي البعد

 األبعــاديعنــي بــأن متغيــر مكــان اإلقامــة لــم يكــن لــه أثــر علــى مســتوى االنتمــاء إلــى الــوطن و 
 العينة.في  رادالسابقة لدى األف

وأثـره علـى التمسـك بحـق العـودة  القـانوني البعـد مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود •
 بـين الفـروق ولكشـف العينـة، ألفـراد") مخـيم" ،"قريـة" ،"مدينة(" التالية اإلقامة ألماكن بالنسبة

ن تبــين أ فقــد التبــاين، تجــانس حالــة فــي البعديــة للمقارنــات LSD اختبــار إيجــاد تــم المنــاطق
العينـة الـذين يسـكنون فـي المدينـة لـديهم انتمـاء قـانوني أكثـر مـن األفـراد الـذين يسـكنون  أفراد

الفروق ذات داللة إحصائية، في حين لم تالحظ أي فـروق بـين  هذهفي القرى والمخيمات، و 
 المناطق األخرى.
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 االنتماء مستوى علىاثر البعد القانوني  في البعدية للمقارنات LSD اختبار نتائج) 23( جدول
 بالنسبة ألماكن اإلقامة إلى الوطن

 اإلقامة أماكن إلى الوطن االنتماء
 المتوسط
 الحسابي

 مخيم قرية مدينة

 القانوني البعد

 0.023* 0.036* 1 13.3 مدينة

 0.224// 1  12.4 قرية

 1   12.9 مخيم

 الةد غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

 :األولى الفرضية تفسير

 القـانوني الجانب على وٕاطالعاً  وعياً  أكثر المدينة يسكنون الذين األفراد أن على ذلك الباحثة وتفسر
 .القرية أو المخيم يسكنون الذين األفراد من العودة بحق والخاص الفلسطينية القضية من

 الريــف مــن العينــة أفــراد متوســط بــين فــروق وجــود بعــدم) 2006 ،محمــد( دراســة مــع الدراســة اتفقــت
 . إلى الوطن باالنتماء الشعور في والحضر

األبعــاد النفســية  مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال: الثانيــة الفرضــية
 إناث) –(ذكور .العينة ألفراد لنوعتعزى ل المسئولة عن التمسك بحق العودة

 الـذكور بـين الفـروق لكشـف مستقلتين عينتينل ت اختبار استخدام تم الفرضية هذه صحة من للتحقق
 :التالي الجدول خالل من ذلك ويتضح وأبعاده، إلى الوطن االنتماء لمستوى بالنسبة واإلناث
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 لمستوى بالنسبة واإلناث الذكور بين الفروق لكشف" ت" اختبار نتائج يوضح) 24( جدول
  التمسك بحق العودة

االنحراف  المتوسط العدد الجنس نوع التمسك بحق العودة وأبعاده
 مستوى الداللة قيمة "ت" المعياري

 البعد االجتماعي
 3.0 28.8 339 ذكر

-0.11 //0.910 
 3.0 28.8 300 أنثى

 البعد الوطني
 4.0 44.7 339 ذكر

0.14 //0.886 
 4.1 44.7 300 أنثى

 البعد الثقافي
 3.9 41.6 339 ذكر

1.13 //0.259 
 4.0 41.2 300 أنثى

 البعد االقتصادي
 2.9 21.3 339 ذكر

-1.14 //0.254 
 2.8 21.5 300 أنثى

 البعد الوجداني
 2.3 22.1 339 ذكر

-0.12 //0.902 
 2.1 22.2 300 أنثى

 البعد الديني
 3.4 39.4 339 ذكر

-0.59 //0.553 
 3.1 39.6 300 أنثى

 البعد القانوني
 1.8 13.3 339 ذكر

3.31 **0.001 
 2.1 12.8 300 أنثى

 البعد السياسي
 2.2 11.6 339 ذكر

-1.49 //0.137 
 2.1 11.9 300 أنثى

 الدرجة الكلية
 17.8 222.9 339 ذكر

0.14 //0.887 
 17.2 222.7 300 أنثى

 دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

 من الجدول السابق ما يلي: تبين
التمســك بحــق  لمســتوى بالنســبة واإلنــاث الــذكور بــين إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود عــدم •

، االقتصــادي البعــد، الثقــافي البعــد، الــوطني البعــد، االجتمــاعي البعــد( التاليــة وأبعــاده العــودة
 لــم الجــنس نــوع متغيــر أن علــى يــدل وهــذا ،)السياســي البعــد، الــديني البعــد، الوجــداني البعــد
 بــان يعنــي ممــا الســابقة، واإلبعــاد إلــى الــوطن االنتمــاء مســتوى علــى جــوهري يرتــأث لــه يكــن

 لألبعـــاد بالنســـبة وكـــذلك إلـــى الـــوطن االنتمـــاء فـــي متســـاوية درجـــات لـــديهم واإلنـــاث الـــذكور
 .السابقة
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 االنتمـــاء لمســتوى بالنســـبة واإلنــاث الــذكور بـــين إحصــائية داللــة ذات جوهريـــة فــروق وجــود •
 انتمـاء لديهم الذكور أن على يدل وهذا، الذكور لصالح كانت الفروقو  إلى الوطن، القانوني
 يعـيش واإلنـاث الـذكوروتعزو الباحثـة إلـى أن كـل مـن  .اإلناث من أكثر إلى الوطن قانوني
 واالقتصـادية االجتماعيـة أحـوالهم وفـي الـوطن عـن والبعد الغربة ظروف في متشابهاً  وضعاً 

 .السياسي التأثيرو  الوجدانية الجوانب على وانعكاسها
 واتجــاههم ومعــرفتهم درايــتهم فــي واإلنــاث الــذكور بتســاوي )2009( ،عــودة دراســة مــع الدراســة اتفقــت
 القـانوني البعـد لمسـتوى بالنسـبة )2009(عـودة، دراسـة مـع الدراسـة اختلفت أنها إال. العودة حق نحو

 إلــى االنتمــاء علــى لقــانونيا البعــد تــأثير علــى يــدل وهــذا الــذكور لصــالح كانــت والفــروق إلــى الــوطن
 القانونيــة الناحيــة مــن الــذكور وعــي بســبب ذلــك ويرجــع اإلنــاث عنــد منــه أكثــر الــذكور عنــد الــوطن
 اإلعـالم وسائل ومتابعة الفلسطينية للقضية القانونية بالناحية اهتمامهم خالل من العودة حق لقضية

 السياسـية الظـروف فـي ومعرفـة ايـةدر  أقـل اإلنـاث أن ذلـك يعلـل قـد وأيضـاً  الصـحف، على واالطالع
 المجتمع بها يمر التي الحالية الصعبة األوضاع ظل في وخاصة الذكور من والتعليمية واالقتصادية
 .الفلسطيني

 بـين إحصائية داللة ذات فروق بوجود )2006( محمد، دراسة مع الحالية الدراسةنتائج  اختلفت كما
 البعـــد عـــدا اإلنـــاث لصـــالح كليـــة كدرجـــة باالنتمـــاء الشـــعور فـــي واإلنـــاث الـــذكور درجـــات متوســـطي
 .معها الدراسة اتفقت فقد القانوني

 الــذكور مــن أقــل اإلنــاث شــعور ســبب بــأن) 2005 فضــة خضــور،( دراســة مــع الدراســة اتفقــت وهنــا
 عـادل حـل إلـى التوصـل بإمكانيـة يعتقـدن وال السـالم لعملية بالنسبة التشاؤم هو إلى الوطن باالنتماء
 .السالم عملية تجاهلتهم قد الالجئون فهؤالء العودة في وحقهم )1948( الجئي لمشكلة بالنسبة

 
 

 التمسك بحق العـودة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثالثة الفرضية
 ")فأكثر 50" ،"49-31" ،"30 -18( .العمرية للفئات بالنسبة العينة أفراد لدى

 لدراسـة) One-Way ANOVA – األحـادي التبـاين تحليـل(  اراختبـ اسـتخدام تـم ذلـك من للتحقق
 االنتمـاء لمسـتوى بالنسـبة") فـأكثر 50" ،"49-31" ،"30 -18( التاليـة العمرية الفئات بين الفروقات

 :التالية الجداول خالل من موضحة والنتائج العينة، أفراد لدى إلى الوطن
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 التمسك بحق العودةلفروق في مستوى ) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف ا25( جدول
 العمرية  تبالنسبة للفئا

 التمسك بحق العودة

 وأبعاده
 التباين مصدر

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 االجتماعي البعد

 63.3 2 126.6 المجموعات بين

 8.8 636 5,606.1 المجموعات داخل 0.001** 7.2

  638 5,732.7 المجموع

 الوطني البعد

 98.9 2 197.8 المجموعات بين

 16.4 636 10,429.0 المجموعات داخل 0.003** 6.0

  638 10,626.7 المجموع

 الثقافي البعد

 137.6 2 275.2 المجموعات بين

 15.3 636 9,739.5 المجموعات داخل 0.001** 9.0

  638 10,014.8 المجموع

 االقتصادي البعد

 86.4 2 172.8 المجموعات بين

 7.9 636 5,012.7 المجموعات داخل 0.001** 11.0

  638 5,185.5 المجموع

 الوجداني البعد

 37.5 2 75.0 المجموعات بين

 4.7 636 2,979.9 المجموعات داخل 0.001** 8.0

  638 3,054.9 المجموع

 نيالدي البعد

 23.0 2 46.0 المجموعات بين

 10.8 636 6,865.4 المجموعات داخل 0.119// 2.1

  638 6,911.5 المجموع

 0.001** 9.0 33.4 2 66.9 المجموعات بين القانوني البعد
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 3.7 636 2,370.3 المجموعات داخل

  638 2,437.2 المجموع

 السياسي البعد

 2.4 2 4.8 المجموعات بين

 4.7 636 2,970.9 المجموعات داخل 0.598// 0.5

  638 2,975.7 المجموع

 الكلية الدرجة

 2,983.0 2 5,965.9 المجموعات بين

 299.7 636 190,608.5 المجموعات داخل 0.001** 10.0

  638 196,574.4 المجموع

 ةدال غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

 من الجدول السابق ما يلي: تبين

وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى االنتمــاء إلــى الــوطن بالنســبة للفئــات  •
ولكشـــف  ،ســنة") لــدى أفــراد العينــة 50مــن  أكثــر"، "50-31"، "30 -18العمريــة التاليــة (

ي حالــة عــدم للمقارنــات البعديــة فـ Tamhaneالفـروق بــين الفئــات العمريـة تــم إيجــاد اختبـار 
) سنة لديهم مستوى 30-18الذين أعمارهم تتراوح بين ( األفرادتبين أن  فقدتجانس التباين، 

ســـنة وهـــم فـــي الفئـــات  )30(انتمـــاء إلـــى الـــوطن أقـــل مـــن األفـــراد الـــذين أعمـــارهم أكبـــر مـــن 
فــأكثر")، وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، فــي حــين لــم  50"، "50-31العمريــة التاليــة ("

كلما كبر العمر كلما زاد االنتماء  بأنهظ أي فروق بين المجموعات األخرى. مما يعني يالح
صحيح، هذا يعطي مؤشر على أن متغير العمر لديه أثر جوهري على  والعكسإلى الوطن 

 االجتمـاعي البعـدفـي درجـات  صـائيةوجـود فـروق جوهريـة ذات داللـة إحو  .االنتمـاء الـوطني
"، "أكثر 50-31"، "30 -18لوطن بالنسبة للفئات العمرية التالية (وأثرة على االنتماء إلى ا

للمقارنــات البعديــة فــي حالــة  Tamhaneولكشــف الفــروق تــم إيجــاد اختبــار  ،")ســنة 50مــن 
) سـنة لـديهم 30-18ينتمـون للفئـة العمريـة ( الـذينتبين أن األفـراد  فقدعدم تجانس التباين، 

-31الــذين ينتمــون للفئــات العمريــة التاليــة (" فــراداألانتمــاء اجتمــاعي إلــى الــوطن أقــل مــن 
وهـــذه الفـــروق ذات داللــة إحصـــائية، فـــي حــين لـــم يالحـــظ أي  ،ســنة") 50"، "أكثــر مـــن 50

العمـــــر كلمـــــا زاد االنتمـــــاء  بـــــركلمـــــا ك بأنـــــهممـــــا يعنـــــي ، فـــــروق بـــــين المجموعـــــات األخـــــرى
عمـر لديـه أثـر صحيح، هذا يعطـي مؤشـر علـى أن متغيـر ال والعكسإلى الوطن  االجتماعي
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االنتمــاء  مسـتوى وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائية فــيو  .الجتمـاعيجـوهري علـى االنتمــاء ا
-31"، "30 -18بالنسـبة للفئـات العمريـة التاليـة ( يرجع إلـى أثـر البعـد الـوطني الوطنإلى 
 Tamhaneإيجـــاد اختبـــار  مولكشــف الفـــروق تـــ ،ســـنة") ألفـــراد العينـــة 50"، "أكثــر مـــن 50

الــذين ينتمــون للفئــة  األفــرادتبــين أن  فقــدالبعديــة فــي حالــة عــدم تجــانس التبــاين، للمقارنــات 
الــذين ينتمــون للفئــات العمريــة  األفــراد) ســنة لــديهم انتمــاء وطنــي أقــل مــن 30-18العمريــة (
ســنة") وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، فــي حــين لــم  50"، "أكثــر مــن 50-31التاليــة ("

العمر كلما زاد االنتماء  بركلما ك بأنهيعني  مماعات األخرى. يالحظ أي فروق بين المجمو 
ــ الــوطني األفــراد والعكــس صــحيح، هــذا يعطــي مؤشــر علــى أن متغيــر العمــر لديــه أثــر  دىل

 جوهري على االنتماء الوطني لدى األفراد في العينة.

البعـد وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنتماء إلى الوطن يرجع إلى أثـر  لوحظ •
سـنة")  50"، "أكثـر مـن 50-31"، "30 -18الثقافي وذلك بالنسـبة للفئـات العمريـة التاليـة (

للمقارنات البعدية في حالة عـدم  Tamhaneولكشف الفروق تم إيجاد اختبار  ،ألفراد العينة
في فأكثر) أن البعد الثقا 50الذين ينتمون للفئة العمرية ( األفرادتبين أن  فقدتجانس التباين، 

الــذين ينتمــون للفئــات العمريــة التاليــة  األفــرادلــه تــأثير علــى االنتمــاء إلــى الــوطن أكبــر مــن 
العمر  بركلما ك بأنهيعني  مما") وهذه الفروق ذات داللة إحصائية. 31-50"، "30 -18(

صــحيح، هــذا يعطــي  والعكــسإلــى الــوطن  االنتمــاءالبعــد الثقــافي علــى درجــة  تــأثير زادكلمــا 
جـــوهري علـــى االنتمـــاء إلـــى  أثـــرالعمـــر ولديـــه  يـــرالبعـــد الثقـــافي يتـــأثر بمتغ مؤشـــر علـــى أن

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى االنتمـاء إلـى  والوطن لدى األفراد فـي العينـة.
-31"، "30 -18التاليـة ( يـةللفئـات العمر  لنسبةالوطن يرجع إلى تأثير البعد االقتصادي با

 Tamhaneولكشـــف الفـــروق تـــم إيجـــاد اختبـــار  ،اد العينـــةســـنة") ألفـــر  50"، "أكثـــر مـــن 50
الــذين ينتمــون للفئــة  األفــرادتبــين أن  فقــدعــدم تجــانس التبــاين،  لــةللمقارنــات البعديــة فــي حا

) ســنة لــديهم انتمــاء إلـى الــوطن الــذي يرجــع إلـى البعــد اقتصــادي أقــل مــن 30-18( ةالعمريـ
ســنة) وهــذه الفــروق  50"، "أكثــر مــن 50-31الــذين ينتمــون للفئــات العمريــة التاليــة ( األفــراد

يعنــي  ممــاذات داللــة إحصــائية، فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق بــين المجموعــات األخــرى. 
والعكس صحيح، هذا يعطـي مؤشـر علـى  االقتصاديالعمر كلما زاد االنتماء  بركلما ك بأنه

وجـود فـروق  نـة.أن متغير العمر لديه أثر جـوهري علـى االنتمـاء االقتصـادي لـدى أفـراد العي
ذات داللة إحصائية في مستوى االنتماء إلى الوطن يرجع إلى تأثير البعد الوجداني بالنسـبة 

ولكشـف  ،سنة") ألفـراد العينـة 50"، "أكثر من 50-31"، "30 -18للفئات العمرية التالية (
 قـدفللمقارنـات البعديـة فـي حالـة عـدم تجـانس التبـاين،  Tamhaneالفروق تـم إيجـاد اختبـار 
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 يرجـع) سـنة لـديهم انتمـاء إلـى الـوطن 30-18الـذين ينتمـون للفئـة العمريـة ( األفرادتبين أن 
 50"، "50-30الـذين ينتمـون للفئـات العمريـة التاليـة (" األفـرادأقـل مـن  جـدانيعلى البعد الو 

فأكثر")، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في حـين لـم يالحـظ أي فـروق بـين المجموعـات 
والعكـس صـحيح، هـذا  الوجـدانيالعمـر كلمـا زاد االنتمـاء  بـركلمـا ك بأنـه ييعنـ ممـااألخرى. 

لــدى أفــراد  جــدانييعطــي مؤشــر علــى أن متغيــر العمــر لديــه أثــر جــوهري علــى االنتمــاء الو 
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى االنتمــاء إلــى الــوطن يرجــع الــى و  العينــة.

ســنة")  50"، "أكثــر مــن 50-31"، "30 -18لعمريــة التاليــة (البعــد الــديني بالنســبة للفئــات ا
يعطي مؤشر على أن متغير العمر ال يوجد له أثر جوهري على االنتماء  هذا ،ألفراد العينة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنتماء إلى الوطن  و الديني لدى أفراد العينة.
"، "أكثـر مـن 50-31"، "30 -18العمريـة التاليـة (يرجع إلى البعد القـانوني بالنسـبة للفئـات 

للمقارنــات البعديــة  Tamhaneولكشــف الفــروق تــم إيجــاد اختبــار  ،ســنة") ألفــراد العينــة 50
) 30-18الــذين ينتمــون للفئــة العمريــة ( األفــرادتبــين أن  فقــدفــي حالــة عــدم تجــانس التبــاين، 
الـــذين ينتمـــون للفئـــات  األفـــرادمـــن أقـــل  القـــانونيالبعـــد  إلـــىلـــديهم انتمـــاء إلـــى الـــوطن يرجـــع 

ســنة")، وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، فــي  50"، "أكثــر مــن 50-31العمريــة التاليــة ("
العمر كلمـا زاد  بركلما ك بأنهيعني  مما ،حين لم يالحظ أي فروق بين المجموعات األخرى

مؤشـر علـى أن والعكـس صـحيح، هـذا يعطـي  القـانونياالنتماء إلى الـوطن يرجـع إلـى البعـد 
البعـد القـانوني لـدى أفـراد  إلـىمتغير العمر لديه أثر جوهري على االنتماء إلى الوطن يرجع 

 العينة.

 البعد إلى يرجع إلى الوطن االنتماء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم لوحظ •
ة") ســــن 50مــــن  أكثــــر"، "50-31"، "30 -18( التاليــــة العمريــــة للفئــــات بالنســــبة السياســــي

 ءهذا يعطي مؤشر على أن متغير العمر لم يكن له أثـر جـوهري علـى االنتمـا ،العينة ألفراد
 البعد السياسي لدى األفراد في العينة. إلىإلى الوطن يرجع 
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التمسك بحق مقياس  أبعاد في البعدية للمقارنات Tamhane اختبار نتائج) 26( جدول
 العينة ألفراد العمريةت للفئا بالنسبةوالدرجة الكلية  العودة

 السكن منطقة إلى الوطن االنتماء
 المتوسط
 الحسابي

18-30  31-50 سنة 50 من أكثر   

 االجتماعي البعد

18-30  28.5 1 **0.006 **0.006 

31-50  29.3  1 //0.509 

سنة 50 من أكثر  29.8   1 

 الوطني البعد

18-30  44.3 1 *0.034 **0.001 

31-50  45.2  1 //0.181 

سنة 50 من أكثر  46.1   1 

 الثقافي البعد

18-30  41.0 1 *0.032 **0.001 

31-50  41.9  1 **0.005 

سنة 50 من أكثر  43.3   1 

 االقتصادي البعد

18-30  21.0 1 **0.001 **0.001 

31-50  22.0  1 //0.648 

سنة 50 من أكثر  22.4   1 

 الوجداني البعد

18-30  21.9 1 **0.002 **0.001 

31-50  22.5  1 //0.556 

سنة 50 من أكثر  22.8   1 

 القانوني البعد

18-30  12.9 1 **0.002 **0.001 

31-50  13.4  1 //0.202 

سنة 50 من أكثر  13.9   1 

 الكلية الدرجة

18-30  220.6 1 **0.004 **0.001 

31-50  225.5  1 //0.037 

سنة 50 من أكثر  230.7   1 

  دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند الةد**  
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 تفسير الفرضية الثالثة:

 وكانت إلى الوطن االنتماء درجات في إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجود وتعزو الباحثة
 50 من أكثر – 31( العمرية الفئة أن يعني مما) سنة 50 من أكثر – 31( العمرية الفئة لصالح

 عدا األبعاد كافة في وذلك) سنة 30 – 18( العمرية الفئة من أكثر إلى الوطن انتماء يهالد)  عام
 الفئات في العينة أفراد بين إحصائياً  دالة فروق وجود عدم لوحظ حيث والسياسي الديني البعدين
 ينأى أال يحسن سنًا، األكبر من أقل انتماءهم درجة أن الشباب على يؤخذ وحينما .المختلفة العمرية

 الشباب مرحلة أن االعتبار في يؤخذ أن على ذلك إلى أدت التي العوامل تحري عن التفكير هذا
 حيث بالشباب الخاصة الثقافة وٕادراك المجتمع، في حولهم لما حساسية العمرية الفئات أكثر من

 تتميز دوق الكبار معايير مع معاييرهم فتتضارب رسمي غير طريق عن خبراتهم نتائج الشباب يطور
 .االنعزال أو بالرفض

 والعنف والعدوان،االحتالل بسبب الفلسطيني المجتمع بها يمر التي الصعبة الظروف فإن
(ديسمبر  غزة على األخيرة الحرب ذلك في بما غزة قطاع على المفروض والحصار الصهيوني

 واالجتماعية االقتصادية األوضاع تدهور إلى أدت الصعبة الظروف هذه ).2009ـ يناير 2008
 والثابت، انتمائهم قوة درجة على سلباً  بدوره أثر والذي الشباب من الفئة هذه على النفسية وبالتالي

 تهدد التي الظواهر أخطر من أصبحت قد انفعاالت من عليها يترتب وما هذه الحياة ضغوط أن
 فقدان مع مصيره على السيطرة وفقدان واالغتراب والقلق بالعجز يشعر الشاب فأصبح الشباب حياة

 إحصائياً  دالة فروق وجود عدم لوحظ ،منها والتحلل المعايير فقدان كذلك الحياة من والمعنى الهدف
 أن على مؤشر وهذا والسياسي الديني ينبعدلل بالنسبة المختلفة العمرية الفئات في العينة أفراد بين

 العمرية الفئات بمختلف الوطن إلى العينة ادأفر  جميع انتماء قوة على األكبر األثر له الديني البعد
 سناً  األكبر العمرية للفئة بالنسبة أما ،بالتقادم يسقط ال العودة حق أن يعني وهذا القوة بنفس

 هذا..." القدس يافا، اهللا، ورام عكا، حيفا،: "فيها وعاشوا ولدوا التي األرض هي لهم بالنسبة فلسطين
 خارج أو الوطن في يعيش مشرد، أو نازح أو الجئ مهجر، وأ مهاجر صامد، الفلسطيني الشيخ
"! المكان خارج" أو بالمكان متمسك ،األرض بقاع جميع في ومنتشر األرض في منزرع ،الوطن
. للملكية الثبوتية األوراق وهو أرضه" كوشان" ب يحتفظ بيته، مفتاح يحمل تراب، حفنة يحمل
 وسنوات سنة وتمر االنتظار، يمل وال ينتظر يني،الفلسط الشتات مهاجر في المخيم، في ينتظر

 طال مهما الواقع أرض على حقيقة إلى الحلم يتحول أن إلى ينتظر زال وما وأكثر قرن ونصف
 ويتحول ،"المفقود فردوسه" إلى للديار يعود أن إلى وٕاصراراً  عناداً  يزداد األسفار وكثرت االنتظار
 تأبى التي ذاكرتهم وفي وجدانهم في فهي ،النصهاروا والذوبان العشق من حالة إلى المكان
 إلى العودة حتى العودة بحق التمسك على واإلصرار الوطن إلى االنتماء قمة هو هذا، النسيان
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 فئة وبالذات الفلسطيني المجتمع بها يمر التي القاسية الظروف جميع رغم بأن يعني وهذا .الديار
 زالت فمتى مستمرة وغير مؤقتة بصورة إال الوطن إلى ماءاالنت في عائق يشكل لن أنه إال الشباب

-2008( غزة على األخيرة الحرب في ذلك على دليل واكبر المشكلة زالت المؤقتة األسباب هذه
 اهللا سبيل في رخيصة بأرواحهم ضحوا الذين الشباب فئة من كانت المقاومة أن لوحظ فقد )2009

 . االنتماء قمة وهو الوطن سبيل وفي

 للخلل نتيجة الداخلية السياسية الصراعات إلى السن لكبار بالنسبة الشباب انتماء ضعف نوأ
 عدم. و 2006.عام المؤسف الداخلي االقتتال في تسبب والذي السياسية األحزاب مفهوم في الموجود
 المدرسية واألنشطة فالموضوعات الدراسية المناهج في عودتهم وحق الالجئين قضية على التركيز

 كان والخمسينات الستينات في بأن علماً  كافية غير النفوس في العودة وحق الوطن ذكر تحيي لتيا
 شعر) والحصون والقالع – تكون لمن فالحدود – لعائدون إننا عائدون( المدارس في الصباح نشيد

 ولدوا فقد واألجداد، اآلباء ومنشأ رأس مسقط األصلي البلد يعي لم الجديد الجيلوأن  .الرشيد هارون
 على الباحثة تصر كلذل، الجديد للمكان االنتماء من نوعاً  لديهم خلق مما المهجر بالد في ونشأوا
 الوطن إلى العودة حق مفهوم وترسيخ إلى الوطن االنتماء روح غرس تعزيز تكثيف ضرورة

 . اإلعالم ووسائل المناهج في) فلسطين(

 التمسك بحق العودةحصائية في مستوى ال توجد فروق ذات داللة إ الرابعة: الفرضية
 لدى أفراد العينة بالنسبة للحالة االجتماعية:

) لدراسـة One-Way ANOVA –اختبـار ( تحليـل التبـاين األحـادي  اسـتخداممـن ذلـك تـم  للتحقـق
الفروقات بين الحاالت االجتماعية التالية ("أعزب"، "متزوج"، "أرمل"، "مطلق") بالنسبة لبعاد مقيـاس 

تمــاء إلــى الــوطن والدرجــة الكليــة للمقيــاس لــدى األفــراد فــي العينــة، والنتــائج موضــحة مــن خــالل االن
 الجداول التالية:
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التمسك بحق العودة ) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في أبعاد مقياس 27( جدول
 والدرجة الكلية للمقياس بالنسبة للحالة االجتماعية ألفراد العينة

 تمسك بحق العودةال
 مجموع التباين مصدر وأبعاده

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 االجتماعي البعد

 12.0 3 36.0 المجموعات بين

 9.0 635 5696.7 المجموعات داخل 0.261// 1.3

  638 5732.7 المجموع

 الوطني البعد

 55.0 3 164.9 اتالمجموع بين

 16.5 635 10461.8 المجموعات داخل 0.019* 3.3

  638 10626.7 المجموع

 الثقافي البعد

 33.0 3 99.1 المجموعات بين

 15.6 635 9915.7 المجموعات داخل 0.097// 2.1

  638 10014.8 المجموع

 االقتصادي البعد

 58.3 3 174.8 المجموعات بين

 7.9 635 5010.7 المجموعات داخل 0.001** 7.4

  638 5185.5 المجموع

 الوجداني البعد

 6.2 3 18.7 المجموعات بين

 4.8 635 3036.2 المجموعات داخل 0.273// 1.3

  638 3054.9 المجموع

 الديني البعد

 36.8 3 110.3 المجموعات بين

 10.7 635 6801.2 المجموعات داخل 0.017* 3.4

  638 6911.5 المجموع

 القانوني البعد

 14.6 3 43.9 المجموعات بين

 3.8 635 2393.3 المجموعات داخل 0.009** 3.9

  638 2437.2 المجموع

 السياسي البعد
 15.6 3 46.7 المجموعات بين

3.4 *0.018 
 4.6 635 2929.0 المجموعات داخل
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  638 2975.7 المجموع

 لكليةا الدرجة

 1345.4 3 4036.1 المجموعات بين

 303.2 635 192538.3 المجموعات داخل 0.004** 4.4

  638 196574.4 المجموع

 دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

 من الجدول السابق ما يلي: تبين

طن بالنسبة للحالـة االجتماعيـة ذات داللة إحصائية في مستوى االنتماء إلى الو  وقوجود فر  •
الفـروق بـين المجموعـات  ولكشـفألفراد العينة التالية ("أعزب"، "متزوج"، "أرمل"، "مطلـق")، 

ن يالمتــزوج األفــرادتبــين أن  فقــدللمقارنــات البعديــة لتجــانس التبــاين،  LSDتــم إيجــاد اختبــار 
وهــذه الفــروق  ،ق، أرمــل)لــديهم انتمــاء إلــى الــوطن أكثــر مــن بــاقي أفــراد العينــة (أعــزب، مطلــ

مما يعني بأن  ،داللة إحصائية، في حين لم يالحظ أي فروق بين المجموعات األخرى ذات
 علىبعد الوطني وأثره إلى ال الكلي المستوىمتغير الحالة االجتماعية لديه أثر جوهري على 

 سـتوىم فـي إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود عـدمو  العينـة بقضـية حـق العـودة. أفرادتمسك 
 ،"أعــزب(" العينــة أفــراد تمســك علــى وأثــره االجتمــاعي البعــد االنتمــاء إلــى الــوطن يرجــع إلــى

ممــا يعنــي بــأن متغيــر  ،االجتماعيــة للحالــة بالنســبة العــودة بحــق") مطلــق"، "أرمــل" ،"متــزوج"
 إلـى الـوطن يرجـع إلـى البعـد جوهري على مستوى االنتماء أثريكن له  لمالحالة االجتماعية 

االنتمـاء  مسـتوى فـي إحصـائية داللـة ذات فروق وجود و لدى األفراد في العينة. اعياالجتم
 ،"أعزب(" التالية العينة ألفراد االجتماعية للحالة بالنسبة الوطني البعد إلى الوطن يرجع إلى

 فقد البعدية، للمقارنات LSD اختبار استخدام تم الفروق ولكشف ،")مطلق"، "أرمل" ،"متزوج"
 أفراد العينة باقي من أقلالبعد الوطني  إلىانتماء إلى الوطن يرجع  لديهم نيالمطلقتبين أن 
أرمل)، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في حين لم يالحـظ أي فـروق  – متزوج -(أعزب

متغيــر الحالــة االجتماعيــة لديــه أثــر جــوهري علــى  أنيعنــي بــ ممــا ،بــين المجموعــات األخــرى
العينــة بقضــية  أفــرادعلــى تمسـك  وأثــرهيرجــع إلــى البعــد الـوطني  طنإلــى الـو  نتمــاءمسـتوى اال

 يرجــع الــوطن إلــى االنتمــاء مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود عــدمو حــق العودة.
"، أرمـل" ،"متـزوج" ،"أعزب(" التالية العينة ألفراد االجتماعية للحالة بالنسبة الثقافي البعد إلى

 مســتوى علــى جــوهري أثــر لــه يكــن لــم االجتماعيــة لحالــةا متغيــر بــأن يعنــي ممــا ،")مطلــق"
 داللـة ذات فروق وجود ،والعينة في األفراد لدى الثقافي إلى الوطن يرجع إلى البعد االنتماء

 للحالـــة بالنســـبة االقتصـــادي البعـــد إلـــى يرجـــع الـــوطن إلـــى االنتمـــاء مســـتوى فـــي إحصـــائية
 تــم الفــروق ولكشــف ،")مطلــق"، "أرمــل" ،"جمتــزو " ،"أعــزب(" التاليــة العينــة ألفــراد االجتماعيــة
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ن لـديهم انتمـاء إلـى يالمتـزوج األفـرادتبـين أن  فقـد البعديـة، للمقارنـات LSD اختبار استخدام
الـــوطن أكثـــر مـــن غيـــر المتـــزوجين يرجـــع إلـــى البعـــد االقتصـــادي، وهـــذه الفـــروق ذات داللـــة 

يعنــي بــأن متغيــر  ممــا ،إحصــائية، فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق بــين المجموعــات األخــرى
 إلـــى الـــوطن يرجـــع إلـــى البعـــد االنتمـــاء علـــى مســـتوى جـــوهريالحالـــة االجتماعيـــة لديـــه أثـــر 

 مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود عــدم و، األفــراد فــي العينــة لــدى القتصــاديا
 ليـةالتا العينة ألفراد االجتماعية للحالة بالنسبة الوجداني البعد إلى يرجع الوطن إلى االنتماء

 لــه يكـن لـم االجتماعيـة الحالـة متغيـر بـأن يعنـي ممـا ،")مطلـق"، "أرمـل" ،"متـزوج" ،"أعـزب("
 البعـــد إلـــى يرجـــع العينـــة فـــي األفـــراد لـــدىإلـــى الـــوطن  االنتمـــاء مســـتوى علـــى جـــوهري أثـــر

 إلــى يرجــع الــوطن إلــى االنتمــاء مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود و .الوجــداني
 ألفـراد") مطلق"، "أرمل" ،"متزوج" ،"أعزب(" التالية االجتماعية للحاالت سبةبالن الديني البعد

 األفــرادتبــين أن  فقــد البعديــة، للمقارنــات LSD اختبــار اســتخدام تــم الفــروق ولكشــف العينــة،
، فـي المجموعـات األخـرىديني أقل من األفـراد إلى الوطن يرجع إلى البعد ال ن لديهميالمطلق

 ،لة إحصائية، في حين لـم يالحـظ أي فـروق بـين المجموعـات األخـرىوهذه الفروق ذات دال
 لـدى الـدينيمما يعني بأن متغير الحالة االجتماعية لديه أثر جوهري علـى مسـتوى االنتمـاء 

 يرجـع الوطن إلى االنتماء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود و، األفراد في العينة
") مطلـق"، "أرمـل" ،"متزوج" ،"أعزب(" التالية االجتماعية للحاالت بالنسبة القانوني البعد إلى

تبــين أن  فقــد البعديــة، للمقارنــات LSD اختبــار اســتخدام تــم الفــروق ولكشــف العينــة، ألفــراد
ــــوطن أكثــــر مــــن األفــــراد الغيــــر متــــزوجين يالمتــــزوج األفــــراد ــــى ال ــــديهم انتمــــاء قــــانوني إل ن ل

ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية، فـــــ ي حـــــين لـــــم يالحـــــظ أي فـــــروق بـــــين واألرامـــــل)، وهـــــذه الف
مما يعني بأن متغير الحالة االجتماعية لديه أثر جوهري على مستوى  ،المجموعات األخرى

 إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـودو ، القـانونياالنتماء لدى األفراد في العينة يرجع إلى البعد 
 االجتماعيـــة تللحـــاال السياســـي البعـــد إلـــى يرجـــع بالنســـبة إلـــى الـــوطن االنتمـــاء مســـتوى فـــي

 اختبـار إيجـاد تـم الفـروق ولكشـف العينـة، ألفراد") مطلق"، "أرمل" ،"متزوج" ،"أعزب(" التالية
LSD يرجـع إلـى  إلـى الـوطن لديهم انتماء نيالمتزوجتبين أن األفراد  فقد البعدية، للمقارنات

إحصــائية، ، وهــذه الفـروق ذات داللـة الحـاالت االجتماعيـة األخـرىأكثـر مــن البعـد السياسـي 
ـــين المجموعـــات األخـــرى ـــم يالحـــظ أي فـــروق ب ـــة  ،فـــي حـــين ل ـــأن متغيـــر الحال ممـــا يعنـــي ب

 د السياســييرجــع إلــى البعــ االجتماعيــة لديــه أثــر جــوهري علــى مســتوى االنتمــاء إلــى الــوطن
 أفراد في العينة. على وأثره
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بالنسبة ق العودة التمسك بحمقياس  أبعاد في البعدية للمقارنات LSD اختبار نتائج) 28( جدول
 االجتماعية ألفراد العينة للحالة

الحالة  التمسك بحق العودة
 مطلق أرمل متزوج أعزب المتوسط الحسابي االجتماعية

 البعد الوطني

 0.024* 0.717// 0.060// 1 44.4 أعزب

 0.006** 0.740// 1  45.1 متزوج

 0.038* 1   44.8 أرمل

 1    41.8 مطلق

 اديالبعد االقتص

 0.830// 0.773// 0.001** 1 20.9 أعزب

 0.773// 0.297// 1  21.9 متزوج

 0.724// 1   20.7 أرمل

 1    21.1 مطلق

 البعد الديني

 0.006** 0.359// 0.361// 1 39.5 أعزب

 0.003** 0.211// 1  39.7 متزوج

 0.092// 1   38.8 أرمل

 1    36.8 مطلق

 البعد القانوني

 0.210// 0.105// 0.025* 1 13.0 أعزب

 0.061// 0.015* 1  13.3 متزوج

 0.974// 1   12.3 أرمل

 1    12.3 مطلق

 البعد السياسي

 0.187// 0.073// 0.075// 1 11.7 أعزب

 0.070// 0.015* 1  12.0 متزوج

 0.984// 1   10.8 أرمل

 1    10.8 مطلق

 الدرجة الكلية

 0.055// 0.608// 0.008** 1 221.3 أعزب

 0.008** 0.136// 1  225.1 متزوج

 0.209// 1   219.4 أرمل

 1    211.5 مطلق

 // غير دالة        0.05* دالة عند         0.001** دالة عند 
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 للحالة بالنسبة التمسك بحق العودة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجودوتعزو الباحثة 
 المتزوجون األفراد أن تبين فقد ،)مطلق أرمل، متزوج، أعزب،( التالية العينة فرادأل االجتماعية

 داللة ذات الفروق وهذه واألرامل نيالمطلق ومن نيالمتزوج غير من أكثر تمسك بحق العودة لديهم
 .األخرى المجموعات بين فروق أي يالحظ لم حين في إحصائية

 ولكن االجتماعية للحالة بالنسبة فروق يوجد بأنه) 2009،عودة( دراسة مع الحالية الدراسة اتفقت
 من تمسكًا بحق العودة انتماءا أكثر ونالمتزوج أن، و األرمل لصالح كانت الفروق بأن معها اختلفت
 بالمسئولية وعيهم وأيضاً  بالقضية وعياً  أكثر يجعلهم الذي باالستقرار يتمتعون ألنهم األخرى الفئات
 التي الصعبة والظروف اللجوء واقع من بدالً  ألبنائهم أفضل مستقبل لتوفير عاتقهم على تقع التي

 الناحية من أعباءً  األكثر هم نيالمتزوج أن كما، ينتظرهم الذي الغامض والمستقبل يعيشونها
 .االقتصادي األمن عوامل أحد الوطن أن حيث إلى الوطن حاجة أكثر يجعلهم مما االقتصادية

 

التمســك بحــق  مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال: الخامســة الفرضــية
 .التعليمي للمستوى بالنسبة العينة أفراد لدى العودة

 لدراســـة) One-Way ANOVA – األحـــادي التبـــاين تحليـــل(  اختبـــار إيجـــاد تـــم ذلـــك مـــن للتحقـــق
"، متوسـط دبلـوم" ،"عامـة ثانويـة" ،"عامـة ثانويـة مـن أقـل(" التاليـة التعليميـة المسـتويات بـين الفروقات

 للمقيـــاس، الكليـــة والدرجـــة التمســـك بحـــق العـــودة مقيـــاس ألبعـــاد بالنســـبة") عليـــا دراســـات"، "جـــامعي"
 :التالية الجداول خالل من موضحة والنتائج

 التمسك بحق العودةاألحادي لكشف الفروق في أبعاد مقياس  لتباين) نتائج تحليل ا29( جدول
 العينة بالنسبة للمستوى التعليمي ألفراد

 التمسك بحق العودة

 وأبعاده
 مجموع التباين مصدر

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 االجتماعي البعد

 36.5 4 146.0 المجموعات بين

 8.8 634 5,586.7 المجموعات داخل 0.003** 4.1

  638 5,732.7 المجموع

 يالوطن البعد

 40.0 4 159.9 المجموعات بين

 16.5 634 10,466.8 المجموعات داخل 0.047* 2.4

  638 10,626.7 المجموع
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 الثقافي البعد

 81.0 4 324.2 المجموعات بين

 15.3 634 9,690.6 المجموعات داخل 0.001** 5.3

  638 10,014.8 المجموع

 االقتصادي البعد

 25.0 4 99.8 المجموعات بين

 8.0 634 5,085.7 المجموعات داخل 0.015* 3.1

  638 5,185.5 المجموع

 الوجداني البعد

 18.6 4 74.3 المجموعات بين

 4.7 634 2,980.5 المجموعات داخل 0.004** 4.0

  638 3,054.9 المجموع

 الديني البعد

 13.3 4 53.3 المجموعات بين

 10.8 634 6,858.1 عاتالمجمو داخل 0.296// 1.2

  638 6,911.5 المجموع

 القانوني البعد

 1.0 4 4.1 المجموعات بين

 3.8 634 2,433.0 المجموعات داخل 0.897// 0.3

  638 2,437.2 المجموع

 السياسي البعد

 10.5 4 42.1 المجموعات بين

 4.6 634 2,933.7 المجموعات داخل 0.060// 2.3

  638 2,975.7 عالمجمو

 الكلية الدرجة

 865.5 4 3,461.9 المجموعات بين

 304.6 634 193,112.5 المجموعات داخل 0.024* 2.8

  638 196,574.4 المجموع

 دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

 من الجدول السابق ما يلي: تبين

 للمســتوى بالنســبة الكلــي إلــى الــوطن االنتمــاء مســتوى فــي ةإحصــائي داللــة ذات فــروق وجــود •
"، جـامعي"، "متوسـط دبلـوم" ،"عامـة ثانويـة" ،"عامـة ثانويـة مـن أقـل(" التاليـة لألفراد التعليمي

تبـين أن  فقـد البعديـة، للمقارنـات LSD اختبـار اسـتخدام تـم الفـروق ولكشـف ،")عليـا دراسات"
العامـــة واألفـــراد الحاصـــلين علـــى شـــهادات اقـــل مـــن  علـــى شـــهادة الثانويـــة الحاصـــلين داألفـــرا

الثانوية لـديهم انتمـاء إلـى الـوطن أكثـر مـن األفـراد الحاصـلين علـى الشـهادة الجامعيـة، وهـذه 
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 ممـا ،الفروق ذات داللـة إحصـائية، فـي حـين لـم يالحـظ أي فـروق بـين المجموعـات األخـرى
الكلي  إلى الوطنستوى االنتماء على م يأثر جوهر  لديهمتغير المستوى التعليمي  أنيعني ب

 إلـى الـوطن االنتمـاء مسـتوى فـي إحصـائية داللة ذات فروق وجود و، األفراد في العينة لدى
 ،"عامة ثانوية من أقل(" التالية لألفراد التعليمي للمستوى بالنسبة االجتماعي البعد إلى يرجع

 اســتخدام تــم الفــروق لكشــفو ")، عليــا دراســات"، "جــامعي"، "متوســط دبلــوم" ،"عامــة ثانويــة"
 داألفــراتبــين أن  فقــد التبــاين، تجــانس عــدم حالــة فــي البعديــة للمقارنــات Tamhane اختبــار

اقــل مــن الثانويــة  هاداتشــ لــىعلــى شــهادة الثانويــة العامــة واألفــراد الحاصــلين ع الحاصــلين
علـــى جتمـــاعي أكثـــر مـــن األفـــراد الحاصـــلين إلـــى الـــوطن يرجـــع إلـــى البعـــد اال لـــديهم انتمـــاء

الشــهادة الجامعيــة، وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق بــين 
 وىأثر جوهري على مست لديهمما يعني بأن متغير المستوى التعليمي  المجموعات األخرى.
 ذات فـروق وجـود و، االجتمـاعيإلـى البعـد  يرجـع األفراد في العينة لدىاالنتماء إلى الوطن 

 أقـل(" التاليـة لألفـراد التعليمـي للمسـتوى بالنسـبة الـوطني االنتمـاء مستوى في إحصائية داللة
 ولكشـــف ،")عليـــا دراســـات"، "جـــامعي"، "متوســـط دبلـــوم" ،"عامـــة ثانويـــة" ،"عامـــة ثانويـــة مـــن

 التبــاين، تجــانس عــدم حالــة فــي البعديــة للمقارنــات Tamhane اختبــار اســتخدام تــم الفــروق
على شهادات اقـل مـن الثانويـة لـديهم انتمـاء وطنـي أكثـر مـن  نالحاصلي داألفراتبين أن  فقد

األفــراد الحاصــلين علــى الشــهادة الجامعيــة، وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، فــي حــين لــم 
 لديــهمتغيــر المســتوى التعليمــي  أنيعنــي بــ ممــا ،يالحــظ أي فــروق بــين المجموعــات األخــرى

ألفـــراد فـــي العينـــة يرجـــع إلـــى البعـــد ا لـــدى إلـــى الـــوطن نتمـــاءأثـــر جـــوهري علـــى مســـتوى اال
 إلى يرجع إلى الوطن االنتماء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود لوحظو ، الوطني

 ثانويـــة" ،"عامـــة ثانويـــة مـــن أقـــل(" التاليـــة لألفـــراد التعليمـــي للمســـتوى بالنســـبة الثقـــافي البعـــد
ــا دراســات"، "جــامعي"، "متوســط دبلــوم" ،"عامــة  اختبــار اســتخدام تــم الفــروق ولكشــف")، علي

Tamhane الحاصلين داألفراتبين أن  فقد التباين، تجانس عدم حالة في البعدية للمقارنات 
 تمـاءعلى شـهادة الثانويـة العامـة واألفـراد الحاصـلين علـى شـهادات اقـل مـن الثانويـة لـديهم ان

لجامعية، وهذه ثقافي أكثر من األفراد الحاصلين على الشهادة اإلى الوطن يرجع إلى البعد ال
 ممـا ،الفروق ذات داللـة إحصـائية، فـي حـين لـم يالحـظ أي فـروق بـين المجموعـات األخـرى

ــ  لــدى ثقــافيأثــر جــوهري علــى مســتوى االنتمــاء ال لديــهمتغيــر المســتوى التعليمــي  أنيعنــي ب
 .األفراد في العينة

 البعــد الــى يرجــع إلــى الــوطن االنتمــاء مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود لــوحظ •
 ،"عامـة ثانوية" ،"عامة ثانوية من أقل(" التالية لألفراد التعليمي للمستوى بالنسبة االقتصادي
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ــــــار اســــــتخدام تــــــم الفــــــروق ولكشــــــف ،")عليــــــا دراســــــات"، "جــــــامعي"، "متوســــــط دبلــــــوم"  اختب
Tamhane الحاصلين داألفراتبين أن  فقد التباين، تجانس عدم حالة في البعدية للمقارنات 

قتصادي أكبر من يرجع إلى البعد اال إلى الوطن دات اقل من الثانوية لديهم انتماءعلى شها
إحصــائية، فــي حــين لــم  لــةالفــروق ذات دال هالشــهادة الجامعيــة، وهــذ لــىاألفــراد الحاصــلين ع

 لديــهمتغيــر المســتوى التعليمــي  أنيعنــي بــ ممــا ،يالحــظ أي فــروق بــين المجموعــات األخــرى
االقتصـادي علـى تمسـكهم بقضـية  عـدوأثـر الب إلـى الـوطننتمـاء على مسـتوى اال يأثر جوهر 

 مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود لــوحظ، و األفــراد فــي العينــة لــدىحــق العــودة 
 أقـل(" التالية لألفراد التعليمي للمستوى بالنسبة الوجداني البعد إلى يرجع إلى الوطن االنتماء

 ولكشـــف ،")عليـــا دراســـات"، "جـــامعي"، "متوســـط ومدبلـــ" ،"عامـــة ثانويـــة" ،"عامـــة ثانويـــة مـــن
 التبــاين، تجــانس عــدم حالــة فــي البعديــة للمقارنــات Tamhane اختبــار اســتخدام تــم الفــروق

علــى شــهادات اقــل مــن الثانويــة لــديهم انتمــاء وجــداني إلــى  الحاصــلين داألفــراتبــين أن  فقــد
ــــى الشــــهادة الجامعيــــة، وهــــذ ــــوطن أكثــــر مــــن األفــــراد الحاصــــلين عل ــــة ال ه الفــــروق ذات دالل

متغيــر  أنيعنــي بــ ممــا ،إحصــائية، فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق بــين المجموعــات األخــرى
أثـــر جـــوهري علـــى مســـتوى االنتمـــاء إلـــى الـــوطن مـــن ناحيـــة البعـــد  لديـــهالمســـتوى التعليمـــي 

 لــوحظ، و الفلســطينيين لالجئــينالعينــة بقضــية حــق العــودة  دالوجــداني وأثــره علــى تمســك أفــرا
 الــديني البعــد وأثــر إلــى الــوطن االنتمــاء مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق دوجــو  عــدم
 ،"عامـة ثانويـة من أقل(" التالية لألفراد التعليمي للمستوى بالنسبة العودة، بحق التمسك على

 مسـتوىمتغيـر ال أنيعنـي بـ ممـا ،")عليـا دراسـات"، "جـامعي"، "متوسـط دبلـوم" ،"عامة ثانوية"
 دينيالــ إلــى الـوطن يرجــع إلــى البعــد لــه أثــر جـوهري علــى مســتوى االنتمــاءالتعليمـي لــم يكــن 

إلـــى  االنتمـــاء مســـتوى فـــي إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود عـــدمو ،األفـــراد فـــي العينة لـــدى
 ثانويــة مــن أقــل(" التاليــة لألفــراد التعليمــي للمســتوى بالنســبة القــانوني البعــد إلــى يرجــع الــوطن
متغيــر  أنيعنــي بــ ممــا ،")عليــا دراســات"، "جــامعي"، "متوســط دبلــوم" ،"عامــة ثانويــة" ،"عامــة

 إلـى الـوطن يرجـع إلـى البعـد التعليمي لم يكن له أثر جوهري على مستوى االنتمـاء مستوىال
 مسـتوى فـي إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم و،األفراد في العينة لدى قانونيال

 أقـل(" التاليـة لألفـراد التعليمي للمستوى بالنسبة السياسي البعد إلى يرجع الوطن إلى االنتماء
 أنيعني ب مما ،")عليا دراسات"، "جامعي"، "متوسط دبلوم" ،"عامة ثانوية" ،"عامة ثانوية من

 إلـىيرجع  إلى الوطنالتعليمي لم يكن له أثر جوهري على مستوى االنتماء  مستوىمتغير ال
 .األفراد في العينة لدى السياسيالبعد 
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 الخامسة:  الفرضيةر تفسي
مســتوى االنتمــاء إلــى الــوطن الكلــي بالنســبة للمســتوى  يوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــ لــوحظ

التعليمي فقد تبين أن األفراد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة واألفراد الحاصلين علـى شـهادات 
الشـهادة الجامعيـة وهـذه الفـروق  إلـى الـوطن أكثـر مـن الحاصـلين علـى انتمـاءأقل مـن الثانويـة لـديهم 

ذات داللـة إحصــائية فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق بــين المجموعــات األخــرى ممــا يعنــي بــأن متغيــر 
 المستوى التعليمي لديه أثر جوهري على مستوى االنتماء إلى الوطن الكلي لدى األفراد في العينة.

لى الحصول على فرصة عمل وبالتالي الباحثة ذلك بأن فئة الشباب الخريجين غير قادرين ع وتفسر
معظمهـــم عـــاطلين عـــن العمـــل فـــي ظـــل الظـــروف المعيشـــية الصـــعبة التـــي يعيشـــونها ممـــا أدى إلـــى 

  شعورهم باإلحباط والنظرة إلى المستقبل بتشاؤم.

ين نحـو ي) حيـث كـان االتجـاه العـام لالجئـين الفلسـطين2009هذه الدراسـة مـع دراسـة (عـودة، اختلفت
خيمــات قطــاع غــزة ترجــع للتعلــيم لصــالح الدراســات العليــا الــذي تفــوق علــى بــاقي حــق العــودة فــي م

 .التعليميةالمستويات 

فـــي تـــأثير البعـــد الـــديني علـــى االنتمـــاء إلـــى الـــوطن  إحصـــائيةعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة  ولـــوحظ
مي لم يكن مما يعني بأن متغير المستوى التعلي عينةللمستوى التعليمي ألفراد ال العودةوالتمسك بحق 

وتفســر الباحثــة ذلــك بــأن أثــر الجانــب  العينــةلــه أثــر جــوهري علــى مســتوى البعــد الــديني لــدى أفــراد 
 الديني على جميع المستويات التعليمية بنفس القوة.

وأبعاده  التمسك بحق العودةللمقارنات البعدية في مقياس  LSD) نتائج اختبار 30( جدول
 العينةبالنسبة للمستوى التعليمي ألفراد 

 التمسك بحق العودة

 وأبعاده

 المستوى
 التعليمي

 المتوسط
 عليا دراسات جامعي متوسط دبلوم عامة ثانوية ثانوي من أقل الحسابي

 االجتماعي البعد

 1.000// 0.012* 0.992// 1.000 1 29.3 ثانوي من أقل

 1.000// 0.003** 0.989// 1  29.3 عامة ثانوية

 0.993// 0.941// 1   28.8 متوسط دبلوم

 0.361// 1    28.3 جامعي

 1     29.4 عليا دراسات

 الوطني البعد
 1.000// 0.009** 0.892// 0.958// 1 45.5 ثانوي من أقل

 1.000// 0.262// 0.999// 1  45.0 عامة ثانوية
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 1.000// 1.000// 1   44.6 متوسط دبلوم

 0.906// 1    44.2 جامعي

 1     45.2 اعلي دراسات

 الثقافي البعد

 1.000// 0.005** 0.875// 1.000// 1 42.1 ثانوي من أقل

 1.000// 0.001** 0.682// 1  42.3 عامة ثانوية

 0.993// 0.996// 1   41.2 متوسط دبلوم

 0.491// 1    40.7 جامعي

 1     41.9 عليا دراسات

 االقتصادي البعد

 0.988// 0.030* 0.559// 0.090// 1 22.0 ثانوي من أقل

 0.092// 1.000// 1.000// 1  21.2 عامة ثانوية

 0.278// 1.000// 1   21.3 متوسط دبلوم

 0.059// 1    21.2 جامعي

 1     22.5 عليا دراسات

 الوجداني البعد

 1.000// 0.001** 0.641// 0.944// 1 22.7 ثانوي من أقل

 1.000// 0.063// 0.993// 1  22.4 عامة ثانوية

 0.970// 0.983// 1   22.1 متوسط دبلوم

 0.254// 1    21.8 جامعي

 1     22.5 عليا دراسات

 الكلية الدرجة

 0.762// 0.003** 0.114// 0.359// 1 226.4 ثانوي من أقل

 0.802// 0.024* 0.360// 1  224.4 عامة ثانوية

 0.412// 0.511// 1   222.1 متوسط دبلوم

 0.166// 1    220.5 جامعي

 1     225.3 عليا دراسات

 دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

التمســك بحــق  مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال: السادســة الفرضــية
 .العينة في لألفراد المهنة لنوع بالنسبة العودة
 لدراســة) One-Way ANOVA – األحــادي التبــاين تحليــل( اختبــار يجــادإ تــم ذلــك مــن للتحقــق

 أعمـال"، "مـزارع"، "حكومـة موظـف" ،"وكالـة موظـف" ،"طالـب(" التاليـة المختلفـة المهن بين الفروقات
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 الكليـة والدرجـة التمسـك بحـق العـودة مقيـاس ألبعـاد بالنسـبة") أخـرى"، "عاطـل"، "حرفـي عامل"،" حرة
 :التالية الجداول خالل من وضحةم والنتائج للمقياس،

وأبعاده  التمسك بحق العودة) نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس 31( جدول
 بالنسبة لنوع المهنة ألفراد العينة 

 التمسك بحق العودة 

 وأبعاده
 مجموع التباين مصدر

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 لداللةا

 االجتماعي البعد

 12.7 7 88.6 المجموعات بين

 8.9 631 5644.1 المجموعات داخل 0.197// 1.4

  638 5732.7 المجموع

 الوطني البعد

 28.7 7 201.2 المجموعات بين

 16.5 631 10425.5 المجموعات داخل 0.097// 1.7

  638 10626.7 المجموع

 الثقافي البعد

 37.4 7 261.7 المجموعات بين

 15.5 631 9753.0 المجموعات داخل 0.019* 2.4

  638 10014.8 المجموع

 االقتصادي البعد

 29.8 7 208.8 المجموعات بين

 7.9 631 4976.7 المجموعات داخل 0.001** 3.8

  638 5185.5 المجموع

 الوجداني البعد

 4.5 7 31.3 المجموعات بين

 4.8 631 3023.6 المجموعات داخل 0.481// 0.9

  638 3054.9 المجموع

 الديني البعد

 25.9 7 181.2 المجموعات بين

 10.7 631 6730.3 المجموعات داخل 0.019* 2.4

  638 6911.5 المجموع

 القانوني البعد

 10.9 7 76.3 المجموعات بين

 3.7 631 2360.8 المجموعات داخل 0.005** 2.9

  638 2437.2 المجموع

 0.002** 3.2 14.8 7 103.5 المجموعات بين السياسي البعد



 126  

 4.6 631 2872.2 المجموعات داخل

  638 2975.7 المجموع

 الكلية الدرجة

 751.6 7 5261.5 المجموعات بين

 303.2 631 191312.9 المجموعات داخل 0.016* 2.5

  638 196574.4 المجموع

 دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 عند دالة** 

 من الجدول السابق ما يلي: تبين

 المهـن لنـوع بالنسـبة الكلي التمسك بحق العودة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود •
 عامـل،"" حـرة أعمـال"، "مـزارع"، "حكومة موظف" ،"وكالة موظف" ،"طالب(" التالية المختلفة
 LSD اختبـــــار اســـــتخدام تـــــم الفـــــروق ولكشـــــف العينـــــة، ألفـــــراد") أخـــــرى"، "عاطـــــل"، "حرفـــــي

لـديهم انتمـاء إلـى الـوطن بشـكل كلـي  الطلبـةتبـين أن  فقـد التباين، لتجانس البعدية للمقارنات
أقل من موظفي الوكالة واألفراد أصحاب المهن األخرى، كما ظهر أن األفراد الذين يعملون 

انتمـــاء إلـــى الـــوطن بشـــكل كلـــي أقـــل مـــن مـــوظفي الوكالـــة ومـــوظفي  يهمالحـــرة لـــدباألعمـــال 
الحكـــومي والحــرفيين واألفـــراد أصـــحاب المهــن األخـــرى، فـــي حــين لـــوحظ أن األفـــراد  قطــاعال

بشـكل وتمسـك بحـق العـودة  أصحاب المهن األخرى غير المذكورة لديهم انتماء إلـى الـوطن 
مـل، وهـذه الفـروق ذات داللـة إحصـائية، فـي حـين لـم كلي أكبر من األفراد العاطلين عـن الع

يالحظ أي فـروق بـين المجموعـات األخـرى، وهـذا يـدل علـى أن متغيـر نـوع المهـن لديـه أثـر 
بشـكل كلـي عنـد األفـراد فـي  والتمسـك بحـق العـودة جوهري على مستوى االنتماء إلى الـوطن

عمـــل هـــي فئــة ال يوجـــد لـــديها العينــة، وكمـــا أشــارت النتـــائج إلـــى أن األفــراد العـــاطلين عــن ال
لــديهم عمــل، ممــا يعنــي بــان عــدم وجــود عمــل فــي الــوطن لهــم  يوجــدمصــدر دخــل ثابــت وال 

 داللة ذات فروق وجود عدم ، وانتمائهم إلى الوطن تمسكهم بحق العودة و يؤثر علي درجة
 ةالمهنـ لنـوع بالنسـبة االجتمـاعي البعـد إلـى يرجـع التمسـك بحـق العـودة مستوى في إحصائية
 عامـل"،" حـرة أعمـال"، "مـزارع"، "حكومة موظف" ،"وكالة موظف" ،"طالب(" التالية المختلفة

وهــذا يــدل علــى أن متغيــر نــوع المهنــة لــم يكــن لــه  ،العينــة ألفــراد") أخــرى"، "عاطــل"، "حرفــي
االجتمــاعي عنــد األفــراد فــي  إلــى الــوطن يرجــع إلــى البعــد أثــر جــوهري علــى درجــة االنتمــاء

إلـى الـوطن يرجـع إلـى فروق ذات داللة إحصائية فـي مسـتوى االنتمـاء  وجود عدم ، والعينة
("طالـــب"، "موظـــف وكالـــة"، "موظـــف  التاليـــةالمهـــن المختلفـــة  لنـــوعالـــوطني بالنســـبة البعـــد 

وهـذا يـدل ، حكومة"، "مزارع"، "أعمال حرة "،"عامـل حرفـي"، "عاطـل"، "أخـرى") ألفـراد العينـة
إلى الوطن يرجع إلـى  ن له أثر جوهري على درجة االنتماءعلى أن متغير نوع المهنة لم يك
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ـــد األفـــراد فـــي العينـــة البعـــد ـــة إحصـــائية فـــي مســـتوى  ، والـــوطني عن وجـــود فـــروق ذات دالل
 ،("طالــب" التاليـةالمهـن المختلفـة  لنــوعبالنسـبة  الثقـافيالبعـد  إلــىاالنتمـاء إلـى الـوطن يرجـع 

ل حرة "،"عامل حرفي"، "عاطل"، "أخرى") "موظف وكالة"، "موظف حكومة"، "مزارع"، "أعما
 الطلبـةتبين أن  فقد ية،للمقارنات البعد LSDألفراد العينة، ولكشف الفروق تم إيجاد اختبار 

انتماء ثقافي إلـى الـوطن أقـل مـن مـوظفي الوكالـة  لديهمالذين يعملون بأعمال حرة  األفرادو 
 األفــرادلــوحظ أن  كمــا ،ة فــي العينــةوالمــزارعين واألفــراد أصــحاب المهــن األخــرى الغيــر محــدد

الذين يعملـون  األفرادو  المزارعينثقافي إلى الوطن أقل من  انتماءالعاطلين عن العمل لديهم 
ــــروق بــــين  وهــــذهبأعمــــال حــــرة  ــــم يالحــــظ أي ف ــــي حــــين ل ــــة إحصــــائية، ف الفــــروق ذات دالل

درجـــة  علـــى وهريجـــ أثـــر هوهـــذا يـــدل علـــى أن متغيـــر نـــوع المهنـــة لـــ ،المجموعـــات األخـــرى
وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصــائية فـــي مســـتوى  ، وعنــد األفـــراد فــي العينـــة الثقـــافياالنتمــاء 

 التاليــــةالمهــــن المختلفــــة  لنــــوعبالنســــبة  االقتصــــاديالبعــــد  إلــــىاالنتمــــاء إلــــى الــــوطن يرجــــع 
ــــة"، "موظــــف حكومــــة"، "مــــزارع"، "أعمــــال حــــرة "،"عامــــل حرفــــي"،  ("طالــــب"، "موظــــف وكال

 رنــــاتللمقا LSDاختبـــار  اســــتخدامولكشـــف الفــــروق تـــم  ،العينــــة ادر "عاطـــل"، "أخــــرى") ألفـــ
، ةانتمــاء اقتصــادي إلــى الــوطن أقــل مــن (موظــف الوكالــ لــديهم الطلبــةتبــين أن  فقــدالبعديــة، 

األفــراد العــاملين فــي األعمــال  أنظهــر  كمــامــوظفين الحكومــة، الحــرفيين، المهــن األخــرى)، 
ـــوطن أ ـــى ال ـــديهم انتمـــاء اقتصـــادي إل ـــة، موظـــف الحكومـــة، الحـــرة ل قـــل مـــن (موظـــف الوكال

الحــرفيين، العــاطلين عــن العمــل، المهــن األخــرى)، وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، فــي 
وهذا يدل على أن متغير نوع المهنة لـه  ،حين لم يالحظ أي فروق بين المجموعات األخرى

إلــــى البعــــد  إلــــى الــــوطن عنــــد األفــــراد فــــي العينــــة يرجــــع نتمــــاءأثــــر جــــوهري علــــى درجــــة اال
يرجـع  التمسـك بحـق العـودةعدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي مسـتوى و  ،االقتصادي

وكالـة"، "موظـف  موظـف("طالـب"، " التاليـةالمهـن المختلفـة  لنوعبالنسبة  الوجدانيالبعد  إلى
وهـذا يـدل  ،حكومة"، "مزارع"، "أعمال حرة "،"عامـل حرفـي"، "عاطـل"، "أخـرى") ألفـراد العينـة

إلى الوطن يرجع إلـى  على درجة االنتماء وهريى أن متغير نوع المهنة لم يكن له أثر جعل
 .الوجداني عند األفراد في العينة البعد

المهـن  لنـوعبالنسبة  التمسك بحق العودةوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  لوحظ •
"، "أعمـال حـرة "،"عامـل ("طالب"، "موظف وكالة"، "موظف حكومة"، "مـزارع التاليةالمختلفة 

الفــروق تــم  كشــف، ولالــدينيأثــر البعــد  إلــىحرفــي"، "عاطــل"، "أخــرى") ألفــراد العينــة يرجــع 
إلـى الـوطن يرجـع  لـديهم انتمـاء الطلبـةتبـين أن  فقـدللمقارنـات البعديـة،  LSD ارإيجاد اختبـ

 كمـاالعمـل،  مـن األفـراد أصـحاب المهـن الحـرة واألفـراد العـاطلين عـن أكثـرديني إلى البعد الـ
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إلــى الــوطن وتمســك بحــق العــودة  األخــرى لــديهم انتمــاء نفــي المهــ العــاملين األفــراد أنظهــر 
القطــاع الحكــومي واألفــراد العــاملين فــي األعمــال  مــوظفيمــن  ثــرديني أكيرجــع إلــى البعــد الــ

عن العمل)، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، فـي حـين لـم يالحـظ  العاطلينالحرة واألفراد 
جــوهري  أثــريــدل علــى أن متغيــر نــوع المهنــة لــه  وهــذا ،فــروق بــين المجموعــات األخــرى أي

وجــود  ، واألفــراد فــي العينــة عنــدالبعــد الــديني  إلــىعلــى درجــة االنتمــاء إلــى الــوطن ترجــع 
المهــن المختلفــة  لنــوعبالنســبة  التمســك بحــق العــودةفــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى 

كالة"، "موظـف حكومـة"، "مـزارع"، "أعمـال حـرة "،"عامـل حرفـي"، ("طالب"، "موظف و  التالية
 اســـتخدامالفـــروق تـــم  ولكشـــف، القـــانونيالبعـــد  إلـــى"عاطـــل"، "أخـــرى") ألفـــراد العينـــة ترجـــع 

العـاملين فـي  ألفـرادتبـين أن الطلبـة وا فقـد ،للمقارنـات البعديـة لتجـانس التبـاين LSDاختبار 
 موظفيقانوني إلى الوطن أقل من يرجع إلى البعد ال إلى الوطن انتماءاألعمال الحرة لديهم 
إلـى الـوطن يرجـع إلـى  لديهم درجـة انتمـاء الحرفيينتبين أن األفراد  كماالوكالة و الحرفيين، 

األفراد العاطلين عن العمل، وهذه الفروق ذات داللـة إحصـائية، فـي  من أكثرقانوني البعد ال
وهذا يدل على أن متغير نوع المهنة لـه  خرى.حين لم يالحظ أي فروق بين المجموعات األ

، القانوني عند األفراد فـي العينـة إلى الوطن يرجع إلى البعد جوهري على درجة االنتماء أثر
البعــــد  إلــــى يرجــــع إلــــى الــــوطنفــــي مســــتوى االنتمــــاء  صــــائيةوجــــود فــــروق ذات داللــــة إح و

ف وكالـة"، "موظـف حكومـة"، ("طالـب"، "موظـ التاليـةالمهـن المختلفـة  لنـوعبالنسبة  السياسي
الفـروق تـم  ولكشـف"مزارع"، "أعمال حرة "،"عامـل حرفـي"، "عاطـل"، "أخـرى") ألفـراد العينـة، 

 نالحكـوميي المـوظفينتبـين أن  فقـد ،لتجـانس التبـاين عديةللمقارنات  LSD اختبار استخدام
 ثـرالـوطن أك سياسـي إلـىال إلـى الـوطن والتمسـك بحـق العـودة  يرجـع إلـى البعـد انتماء لديهم
، الحــرفيين، العــاملين فــي األعمــال الحــرة)، كمــا ظهــر بــةأصــحاب المهــن التاليــة (الطل داألفــرا

سياسي إلى الوطن ال إلى الوطن يرجع إلى البعد عن العمل لديهم انتماء طليناألفراد العا أن
وهــذه ، مــوظفين الوكالــة، مــوظفين الحكومــة) لبــةأصــحاب المهــن التاليــة (الط األفــرادأقــل مــن 

وهـذا  ،األخـرى عـاتالفروق ذات داللة إحصائية، في حين لم يالحـظ أي فـروق بـين المجمو 
إلــى الــوطن والتمســك جــوهري علــى درجــة االنتمــاء  أثــريــدل علــى أن متغيــر نــوع المهنــة لــه 

 .السياسي عند األفراد في العينةبحق العودة يرجع إلى البعد 
والتمسك  إلى الوطن االنتماء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود تعزو الباحثة •

 حرة، أعمال وكالة، موظف حكومة، موظف طالب،( المهنة لنوع بالنسبة الكلي بحق العودة
 أقل بشكل إلى الوطن انتماء لديهم الطلبة أن تبين فقد) أخرى عاطل، مزارع، حرف، عامل

 يعملون الذين فراداأل بأن ظهر كما ،األخرى المهن أصحاب واألفراد الوكالة موظفي من
 وموظفي الوكالة موظفي من أقل كلي بشكل إلى الوطن انتماء لديهم الحرة باألعمال
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 األفراد أن لوحظ حين في األخرى المهن أصحاب واألفراد والحرفيين الحكومي القطاع
 على يدل وهذا كبير، بشكل إلى الوطن انتماء لديهم المذكورة غير األخرى المهن أصحاب

 عند كلي بشكل إلى الوطن االنتماء مستوى على جوهري أثر لديه المهن نوع رمتغي أن
 يوجد ال فئة هي العمل عن العاطلين األفراد أن على النتائج أشارت كما ،العينة في األفراد
 الوطن في عمل وجود عدم بأن يعني مما عمل، لديهم يوجد وال ثابت دخل مصدر لديها
 .إلى الوطن مانتمائه درجة على يؤثر لديهم

 مع الدراسة تتفق لم كذلك) 2009،عودة( دراسة مع الحالية الدراسة نتائج اختلفت وهنا •
 والتمسك بحق العودة إلى الوطن باالنتماء الشعور اختالف عدم وهو) 2006محمد،( دراسة

 . واالقتصادي االجتماعي المستوى باختالف

 التمسك بحق العودة ي أبعاد مقياس للمقارنات البعدية ف LSD) نتائج اختبار 32( جدول
 المهنة  لنوعبالنسبة 

التمسك 
بحق العودة 

 وأبعاده
 موظف وكالة موظف طالب  المتوسط المهنة

 أخرى عاطل حرفي/عامل حرة أعمال مزارع حكومة

 البعد
 الثقافي

 0.009** 0.967// 0.236// 0.428// 0.032* 0.336// 0.031* 1 41.1 طالب

 0.605// 0.088// 0.738// 0.028* 0.198// 0.205// 1  42.3 وكالة موظف

 0.079// 0.508// 0.547// 0.183// 0.067// 1   41.5 حكومة موظف

 0.304// 0.040* 0.162// 0.020* 1    44.3 مزارع

 0.010** 0.488// 0.132// 1     40.5 حرة أعمال

 0.456// 0.308// 1      42.0 حرفي/عامل

 0.033* 1       41.1 عاطل

 1        42.7 أخرى

 البعد
 االقتصادي

 0.017* 0.072// 0.044* 0.340// 0.444// 0.001** 0.022* 1 20.9 طالب

 0.802// 0.656// 0.756// 0.015* 0.937// 0.451// 1  21.8 وكالة موظف

 0.677// 0.198// 0.813// 0.001** 0.698// 1   22.1 حكومة موظف

 0.843// 0.906// 0.809// 0.271// 1    21.7 زارعم

 0.011* 0.039* 0.022* 1     20.5 حرة أعمال

 0.926// 0.503// 1      22.0 حرفي/عامل

 0.499// 1       21.6 عاطل

 1        21.9 أخرى
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 الديني البعد

 0.099// 0.009** 0.949// 0.017* 0.976// 0.353// 0.575// 1 39.8 طالب

 0.080// 0.116// 0.683// 0.117// 0.865// 0.880// 1  39.5 وكالة موظف

 0.035* 0.097// 0.576// 0.106// 0.813// 1   39.4 حكومة موظف

 0.506// 0.383// 0.954// 0.352// 1    39.7 مزارع

 0.002** 0.869// 0.093// 1     38.5 حرة أعمال

 0.297// 0.096// 1      39.8 حرفي/عامل

 0.001** 1       38.6 عاطل

 1        40.6 أخرى

 البعد
 القانوني

 0.066// 0.918// 0.006** 0.637// 0.246// 0.078// 0.002** 1 12.9 طالب

 0.424// 0.016// 0.661// 0.009** 0.990// 0.123// 1  13.7 وكالة موظف

 0.595// 0.236// 0.099// 0.123// 0.523// 1   13.2 حكومة موظف

 0.695// 0.278// 0.823// 0.200// 1    13.7 مزارع

 0.080// 0.639// 0.010** 1     12.7 حرة أعمال

 0.282// 0.018* 1      13.9 حرفي/عامل

 0.147// 1       12.9 عاطل

 1        13.4 أخرى

 البعد
 السياسي

 0.530// 0.042* 0.541// 0.925// 0.520// 0.001** 0.582// 1 11.7 طالب

 0.919// 0.044* 0.381// 0.636// 0.416// 0.053// 1  11.8 وكالة موظف

 0.092// 0.001** 0.015* 0.024* 0.105// 1   12.5 حكومة موظف

 0.394// 0.936// 0.763// 0.570// 1    11.1 مزارع

 0.586// 0.175// 0.663// 1     11.6 حرة أعمال

 0.354// 0.475// 1      11.4 حرفي/عامل

 0.046// 1       11.1 عاطل

 1        11.9 أخرى

إلى  االنتماء
 الوطن

 0.027* 0.702// 0.171// 0.119// 0.198// 0.089// 0.047* 1 221.4 طالب

 0.746// 0.059// 0.947// 0.007** 0.597// 0.556// 1  226.3 وكالة موظف

 0.363// 0.115// 0.706// 0.012* 0.435// 1   224.7 حكومة موظف

 0.713// 0.170// 0.592// 0.067// 1    230.0 مزارع

 0.004** 0.299// 0.029* 1     217.0 حرة أعمال
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 0.743// 0.150// 1      226.1 حرفي/عامل

 0.035* 1       220.5 عاطل

 1        227.4 أخرى

 دالة غير//         0.05 عند دالة*         0.001 دعن دالة** 

 
 أفـراد لـدى التمسك بحق العودة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: السابعة الفرضية

 .الشهري الدخل لمستوى بالنسبة العينة
 لدراســة) One-Way ANOVA – األحــادي التبــاين تحليــل(  اختبــار إيجــاد تــم ذلــك مــن للتحقــق
 إلـى 500 مـن" ،"دوالر 500 مـن أقل" ،"لي دخل ال(" التالية الشهرية الدخل مستويات بين اتالفروق

 والدرجــة التمســك بحــق العــودة مقيــاس ألبعــاد بالنســبة") فــأكثر دوالر 1000"، "دوالر 1000 مــن أقــل
 :التالية الجداول خالل من موضحة والنتائج العينة، أفراد لدى للمقياس الكلية

وأبعاده  التمسك بحق العودة مقياسئج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في ) نتا33( جدول
 لمستوى الدخل الشهري ألفراد العينة بالنسبة

 التمسك بحق العودة

 وأبعاده
 مجموع التباين مصدر

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 االجتماعي البعد

 40.6 3 121.9 لمجموعاتا بين

 8.8 635 5610.8 المجموعات داخل 0.003** 4.6

  638 5732.7 المجموع

 الوطني البعد

 60.4 3 181.1 المجموعات بين

 16.4 635 10445.6 المجموعات داخل 0.012* 3.7

  638 10626.7 المجموع

 الثقافي البعد

 52.1 3 156.4 المجموعات بين

 15.5 635 9858.3 المجموعات داخل 0.019* 3.4

  638 10014.8 المجموع

 االقتصادي البعد

 24.7 3 74.2 المجموعات بين

 8.0 635 5111.4 المجموعات داخل 0.027* 3.1

  638 5185.5 المجموع

 0.157// 1.7 8.3 3 25.0 المجموعات بين الوجداني البعد
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 4.8 635 3029.9 المجموعات داخل

  638 3054.9 المجموع

 الديني البعد

 23.1 3 69.3 المجموعات بين

 10.8 635 6842.1 المجموعات داخل 0.093// 2.1

  638 6911.5 المجموع

 القانوني البعد

 30.4 3 91.2 المجموعات بين

 3.7 635 2346.0 المجموعات داخل 0.001** 8.2

  638 2437.2 المجموع

 السياسي عدالب

 13.3 3 40.0 المجموعات بين

 4.6 635 2935.7 المجموعات داخل 0.035* 2.9

  638 2975.7 المجموع

 الكلية الدرجة

 1339.2 3 4017.6 المجموعات بين

 303.2 635 192556.8 المجموعات داخل 0.004* 4.4

  638 196574.4 المجموع

 دالة غير//         0.05 عند لةدا*         0.001 عند دالة** 

 من الجدول السابق ما يلي: تبين

 والتمســـك بحــق العـــودة الــوطن إلـــى االنتمــاء مســتوى فـــي إحصــائية داللـــة ذات فــروق وجــود •
 500 مـــن أقـــل" ،"لـــي دخـــل ال(" التاليـــة المختلفـــة الشـــهرية الـــدخل لمســـتويات بالنســـبة الكلـــي
 ولكشف العينة، ألفراد") فأكثر دوالر 1000""، دوالر 1000 من أقل إلى 500 من" ،"دوالر

 التبــاين، تجــانس عــدم حالــة فــي البعديــة للمقارنــات Tamhane اختبــار اســتخدام تــم الفــروق
أكثر من  وتمسك بحق العودة الذين ال دخل لهم لديهم انتماء إلى الوطن األفرادتبين أن  فقد

، كمـــا ظهـــر أن "دوالر 1000إلـــى 500يتـــراوح بـــين"األفـــراد الـــذين مســـتوى دخلهـــم الشـــهري 
األفراد الذين ال يوجد دخل شهري لهم لديهم انتماء إلى الوطن أقل من األفراد الـذين مسـتوى 

، وظهـــر أيضـــا أن األفـــراد الـــذين مســـتوى دخلهـــم "دوالر 1000أكثـــر مـــن "دخلهـــم الشـــهري 
مســتوى األفــراد الــذين  ندوالر لــديهم انتمــاء إلــى الــوطن أقــل مــن الــذي 500الشــهري أقــل مــن 
إحصــائية،  لــة، وهــذه الفــروق ذات دال"دوالر 1000إلــى  500يتــراوح بــين "دخلهــم الشــهري 

فـي حـين لــم يالحـظ أي فـروق بــين المجموعـات األخــرى، وهـذا يـدل علــى أن متغيـر مســتوى 
الــدخل الشــهري لديـــه أثــر جـــوهري علــى درجـــة االنتمــاء الكلــي إلـــى الــوطن عنـــد األفــراد فـــي 

والتمســك  الـوطن إلــى االنتمـاء مســتوى فـي إحصـائية داللــة ذات قفـرو  وجــود لـوحظ، و العينـة
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 دخـل ال(" التالية الشهرية الدخل لمستويات بالنسبة االجتماعي البعد إلى يرجع بحق العودة 
") فــأكثر دوالر 1000"، "دوالر 1000 مــن أقــل إلــى 500 مــن" ،"دوالر 500 مــن أقــل" ،"لــي

 حالـة فـي البعديـة للمقارنـات Tamhane اختبـار اسـتخدام تـم الفـروق ولكشـف، العينـة ألفـراد
فــأكثر لــديهم  )دوالر 1000(الــذين لــديهم دخــل  األفــرادتبــين أن  فقــد التبــاين، تجــانس عــدم

جتمــاعي إلــى الــوطن أكبــر مــن األفــراد الــذين إلــى الــوطن يرجــع إلــى البعــد اال مســتوى انتمــاء
، ")دوالر 1000 مـــن قـــلأ إلـــى 500 مـــن" ،"دوالر 500 مـــن أقـــل" ،"لـــي دخـــل ال(" دخـــولهم

 ،خـرىفـروق بـين المجموعـات األ أيوهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في حين لـم يالحـظ 
إلـى  يدل على أن متغير مستوى الـدخل الشـهري لديـه أثـر جـوهري علـى درجـة االنتمـاء وهذا

الكلـي إلـى الـوطن عنـد األفـراد فـي  الوطن والتمسك بحق العودة يرجـع إلـى البعـد االجتمـاعي
والتمســك بحــق  الــوطن إلــى االنتمــاء مســتوى فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود، و العينــة
 أقل" ،"لي دخل ال(" التالية الشهرية الدخل لمستويات بالنسبة الوطني البعد إلى يرجع العودة
 ألفــــراد") فــــأكثر دوالر 1000"، "دوالر 1000 مــــن أقــــل إلــــى 500 مــــن" ،"دوالر 500 مــــن

 عــدم حالــة فــي البعديــة للمقارنــات Tamhane اختبــار اســتخدام تــم وقالفــر  ولكشــف العينــة،
 مســتوىدوالر فــأكثر لــديهم  1000الــذين لــديهم دخــل  األفــرادتبــين أن  فقــد التبــاين، تجــانس
 ،"لــي دخــل ال(" أكبــر مــن األفــراد الــذين دخــولهمإلــى الــوطن يرجــع إلــى البعــد الــوطني انتمــاء 

، وهـــذه الفـــروق ذات داللـــة ")دوالر 1000 مـــن أقـــل إلـــى 500 مـــن" ،"دوالر 500 مـــن أقـــل"
يدل على أن متغير  وهذا ،فروق بين المجموعات األخرى أيإحصائية، في حين لم يالحظ 

إلــى الــوطن يرجــع إلــى البعــد  مســتوى الــدخل الشــهري لديــه أثــر جــوهري علــى درجــة االنتمــاء
 إلـى االنتمـاء مسـتوى فـي إحصائية داللة ذات فروق وجود و، عند األفراد في العينة يالوطن

 الشـــهرية الـــدخل لمســـتويات بالنســـبة الثقـــافي البعـــد إلـــى يرجـــع والتمســـك بحـــق العـــودة الـــوطن
ــــة ــــل" ،"لــــي دخــــل ال(" التالي ــــى 500 مــــن" ،"دوالر 500 مــــن أق "، دوالر 1000 مــــن أقــــل إل

 Tamhane اختبــــــار إيجــــــاد تــــــم الفــــــروق ولكشــــــف، العينــــــة ألفــــــراد") فــــــأكثر دوالر 1000"
الـــذين لـــديهم دخـــل  تبـــين أن األفـــراد فقـــد التبـــاين، تجـــانس عـــدم حالـــة فـــي لبعديـــةا للمقارنـــات

ثقـــافي أكبـــر مـــن إلـــى الـــوطن يرجـــع إلـــى البعـــد ال دوالر فـــأكثر لـــديهم مســـتوى انتمـــاء 1000
 1000 مـن أقـل إلـى 500 مـن" ،"دوالر 500 مـن أقـل" ،"لي دخل ال(" األفراد الذين دخولهم

إحصائية، فـي حـين لـم يالحـظ أي فـروق بـين المجموعـات  ، وهذه الفروق ذات داللة")دوالر
جــوهري علــى درجــة  ثــريــدل علــى أن متغيــر مســتوى الــدخل الشــهري لديــه أ وهــذا ،ىاألخــر 

 داللـة ذات فـروق وجـود، و عند األفراد في العينـة إلى الوطن يرجع إلى البعد الثقافي االنتماء
 لمســتويات بالنســبة االقتصــادي دالبعــ إلــى يرجــع الــوطن إلــى االنتمــاء مســتوى فــي إحصــائية

 1000 مـن أقـل إلى 500 من" ،"دوالر 500 من أقل" ،"لي دخل ال(" التالية الشهرية الدخل
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ـــــــراد") فـــــــأكثر دوالر 1000"، "دوالر ـــــــة، ألف ـــــــروق ولكشـــــــف العين ـــــــم الف ـــــــار اســـــــتخدام ت  اختب
Tamhane الـــذين تبـــين أن األفــراد  فقــد التبـــاين، تجــانس عـــدم حالــة فـــي البعديــة للمقارنــات

إلـــى الـــوطن  لـــديهم انتمـــاء ردوالر فـــأكث 1000إلـــى  500لـــديهم مســـتوى دخـــل شـــهري بـــين 
قتصــادي أكثــر مــن األفــراد الــذين ال يوجــد مســتوى اال والتمســك بحــق العــودة يرجــع إلــى البعــد

دخــل شــهري لهــم، وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق بــين 
ــ وهــذا ،المجموعــات األخــرى دل علــى أن متغيــر مســتوى الــدخل الشــهري لديــه أثــر جــوهري ي
 عــدم، و عنــد األفــراد فــي العينــة القتصــاديا إلــى الــوطن يرجــع إلــى البعــد علــى درجــة االنتمــاء

 والتمســك بحـــق العـــودة الـــوطن إلـــى االنتمــاء مســـتوى فـــي إحصــائية داللـــة ذات فـــروق وجــود
 مـن أقـل" ،"لـي دخـل ال(" التاليـة هريةالشـ الدخل لمستويات بالنسبة الوجداني البعد إلى يرجع
 .العينــة ألفــراد") فــأكثر دوالر 1000"، "دوالر 1000 مــن أقــل إلــى 500 مــن" ،"دوالر 500
لم يكن له أثر جوهري على درجـة االنتمـاء  هرييدل على أن متغير مستوى الدخل الش وهذا

 داللـة ذات فـروق جـودو  عـدم، و الوجـداني عنـد األفـراد فـي العينـةإلى الوطن يرجع إلـى البعـد 
 الـدخل لمسـتويات بالنسـبة الـديني البعد علىإلى الوطن يرجع  االنتماء مستوى في إحصائية
 1000 مــــن أقــــل إلــــى 500 مــــن" ،"دوالر 500 مــــن أقــــل" ،"لــــي دخــــل ال(" التاليــــة الشــــهرية

ــــدخل  وهــــذا ،العينــــة ألفــــراد") فــــأكثر دوالر 1000"، "دوالر ــــى أن متغيــــر مســــتوى ال يــــدل عل
البعـد الـديني عنـد  إلـىله أثر جوهري على درجة االنتماء إلـى الـوطن يرجـع  يكني لم الشهر 

ـــة ـــة ذات فـــروق وجـــود، و األفـــراد فـــي العين ـــوطن إلـــى االنتمـــاء مســـتوى فـــي إحصـــائية دالل  ال
 ال(" التاليـة الشـهرية الـدخل لمستويات بالنسبة القانوني البعد إلى يرجع والتمسك بحق العودة

 دوالر 1000"، "دوالر 1000 مـــن أقـــل إلـــى 500 مـــن" ،"دوالر 500 مـــن أقـــل" ،"لـــي دخـــل
 البعديــة للمقارنــات Tamhane اختبــار اســتخدام تــم الفــروق ولكشــف ،العينــة ألفــراد") فــأكثر

ال يوجـد لـديهم دخـل شـهري لـديهم  الـذينتبـين أن األفـراد  فقـد التبـاين، تجـانس عـدم حالـة في
أقـل مـن األفـراد الـذين مسـتويات دخلهـم الشـهرية  نيإلى الوطن يرجع إلـى البعـد القـانو  انتماء

دوالر فــــأكثر)، كمــــا ظهــــر أن األفــــراد  1000دوالر،  1000 - 500وح مــــا بــــين (مــــناتتـــر 
إلـى الـوطن يرجـع إلـى البعـد  انتمـاء همدوالر لـدي 500الذين مستوى دخلهم الشهري أقل من 

 1000 - 500(من ما بين قانوني أقل من األفراد الذين لديهم مستوى دخل شهري يتراوحال
دوالر فأكثر)، كما لوحظ أن األفراد الذين مستوى دخلهم الشهري يتـراوح بـين  1000دوالر، 
قـانوني أقـل مـن األفـراد إلـى الـوطن يرجـع إلـى البعـد ال دوالر لـديهم انتمـاء 1000إلى  500

ية، فـي فأكثر وهـذه الفـروق ذات داللـة إحصـائ )دوالر 1000(الذين مستوى دخلهم الشهري 
يدل على أن متغير مستوى الدخل  وهذا ،حين لم يالحظ أي فروق بين المجموعات األخرى

القــانوني عنــد  إلــى الــوطن يرجــع إلــى البعــد الشــهري لديــه أثــر جــوهري علــى درجــة االنتمــاء
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 الـــوطن إلـــى االنتمـــاء مســـتوى فـــي إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود ، واألفـــراد فـــي العينـــة
 ال(" التالية الشهرية الدخل لمستويات بالنسبة السياسي البعد إلى يرجع ةوالتمسك بحق العود

 دوالر 1000"، "دوالر 1000 مـــن أقـــل إلـــى 500 مـــن" ،"دوالر 500 مـــن أقـــل" ،"لـــي دخـــل
 حالـة في البعدية للمقارنات LSD اختبار استخدام تم الفروق ولكشف ،العينة ألفراد") فأكثر
إلـى  500األفراد الذين مستوى دخلهم الشهري يتراوح بين  أنتبين  فقد التباين، تجانس عدم

قــانوني أكثــر مــن األفــراد الــذين ال إلــى الــوطن يرجــع إلــى البعــد الدوالر لــديهم انتمــاء  1000
دوالر،  500أقــل مــن  رييوجــد دخــل شــهري لهــم وكــذلك األفــراد الــذين مســتوى دخلهــم الشــه

 ،ظ أي فـروق بـين المجموعـات األخـرى، في حين لـم يالحـصائيةوهذه الفروق ذات داللة إح
إلـى  تمـاءيدل على أن متغير مستوى الـدخل الشـهري لديـه أثـر جـوهري علـى درجـة االن وهذا

 في العينة. ألفرادالسياسي عند ا الوطن والتمسك بحق العودة يرجع إلى البعد

 

 إلىجع ير  التمسك بحق العودةالبعدية في مستوى  ناتللمقار  LSD) نتائج اختبار 34( جدول
 القانوني بالنسبة لمستوى الدخل الشهري ألفراد العينة البعد

التمسك بحق 
 العودة
 وأبعاده

مستوى الدخل 
 الشهري

المتوسط 
 الحسابي

 ال دخل لي
 500أقل من 
 دوالر

-500من 
 دوالر 1000

دوالر فأكثر 1000  

البعد 
 االجتماعي

 0.001** 0.935// 0.952// 1 28.8 ال دخل لي

 0.001** 0.628// 1  28.5 دوالر 500أقل من 

 1000-500من 
 0.001** 1   29.0 دوالر

دوالر فأكثر 1000  31.5    1 

 البعد الوطني

 0.001** 0.280// 0.780// 1 44.6 ال دخل لي

 0.001** 0.090// 1  44.0 دوالر 500أقل من 

 1000-500من 
 0.035* 1   45.3 دوالر

دوالر فأكثر 1000  46.9    1 

 البعد الثقافي

 0.001** 0.324// 0.983// 1 41.3 ال دخل لي

 0.001** 0.255// 1  41.0 دوالر 500أقل من 

 1000-500من 
 0.005** 1   41.9 دوالر
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دوالر فأكثر 1000  43.9    1 

البعد 
 االقتصادي

 1.000// 0.007** 0.999// 1 21.2 ال دخل لي

 1.000// 0.157// 1  21.3 دوالر 500أقل من 

 1000-500من 
 0.986// 1   22.0 دوالر

دوالر فأكثر 1000  21.3    1 

البعد 
 القانوني

 0.001** 0.001** 1.000// 1 12.9 ال دخل لي

 0.001** 0.009** 1  12.9 دوالر 500أقل من 

 1000-500من 
 0.011* 1   13.7 دوالر

دوالر فأكثر 1000  14.5    1 

البعد 
 ياسيالس

 0.959// 0.004** 0.647// 1 11.6 ال دخل لي

 0.905// 0.050* 1  11.7 دوالر 500أقل من 

 1000-500من 
 0.323// 1   12.2 دوالر

دوالر فأكثر 1000  11.6 1   1 

 الدرجة الكلية

 0.006** 0.025* 0.935//  222.0 ال دخل لي

 0.002** 0.026* 1  220.2 دوالر 500أقل من 

 1000-500ن م
 0.314// 1   226.5 دوالر

دوالر فأكثر 1000  231.6    1 

 // غير دالة        0.05* دالة عند         0.001** دالة عند 

 
والتمسك  إلى الوطن االنتماء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود وتعزو الباحثة

 500 من أقل لي، دخل ال( التالية ختلفةالم الشهرية الدخل ياتلمستو  بالنسبة الكلي بحق العودة
 األفراد أن تبين فقد العينة، ألفراد) فأكثر دوالر1000 دوالر، 1000  من أقل على 500 من دوالر،
 دخلهم مستوى الذين األفراد من أكثر وتمسك بحق العودة إلى الوطن انتماء لديهم لهم دخل ال الذين

 "500 من أقل الشهري دخلهم مستوى الذين األفراد أن أيضاً  وظهر "دوالر 1000"من أكثر الشهري
 على 500" بين يتراوح الشهري دخلهم مستوى الذين األفراد من أقل إلى الوطن انتماء لديهم "دوالر

 المجموعات بين فروق أي يالحظ لم حين في إحصائية داللة ذات الفروق وهذه "دوالر1000
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 االنتماء درجة على جوهري أثر لديه الشهري خلالد مستوى متغير أن على يدل وهذا األخرى،
 انتماء لديهم لهم دخل ال الذين األفراد أن ذلك الباحثة تفسر، و العينة أفراد عند إلى الوطن الكلي

 500 "بين يتراوح الشهري دخلهم مستوى الذين األفراد من أكثر وتمسك بحق العودة  إلى الوطن
 بحق فالتمسك لهم دخل ال الذين األفراد يعيشها التي الصعبة الظروف بسبب "دوالر 1000 إلى

 فمهما الصعبة المعيشية أوضاعهم لتحسين لهم الوحيد الحل وهو لهم الوحيد المخرج هو العودة
 فهناك بالعكس بل اآلن عليه هم مما أصعب تكون لن األصلية بلدتهم في صعبة ظروفهم كانت

 .االقتصادية الناحية من تقراراً اس أكثر وسيصبحون والبيت األرض إلى سيرجعون
 

 تعليق عام على النتائج:

الفــوارق بــين أبعــاد االنتمــاء والتمســك بحــق العــودة ضــئيلة، حيــث احتــّل البعــد الــديني المرتبــة األولــى 

%.  أي 78.7% واحتّل البعد السياسي المرتبة الثامنـة واألخيـرة بـوزن نسـبي قـدرة 94.0بوزن نسبي 

% وهي نسبة ليست ذات قيمة 15.3األولى والمرتبة الثامنة واألخيرة هو فقط  أّن الفارق بين المرتبة

%.  كمـا أّن الفـارق بـين الـوزن 78كبيرة، خصوًصا أّن جميع األبعاد سّجلت أوزاًنا نسـبّية أعلـى مـن 

%)، وهــي 93.1% مقابــل 94.0% (1النســبي للبعــد الــديني والــوزن النســبي للبعــد الــوطني أقــل مــن 

تذكر.  أنا أرى أّنه ال توجد فـروق "ذات داللـة إحصـائّية" بـين األوزان النسـبّية لمختلـف نسبة ال تكاد 

األبعاد.  هذه نقطة تجدر التركيز عليها.  .  فقد تبين حقيقة أّن جميع األبعاد متقاربة وأّنها جميعهـا 

ها على أفراد العينة سّجلت أوزاًنا نسبّية عالية.وهذا يدل على أن جميع األبعاد متقاربة في درجة تأثير 

 بالتمسك بحق العودة.
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 التوصيات والمقترحات
 

 التوصيات:أوًال: 

 بما يلي: ةوصي الباحثتوفي ضوء النتائج وتفسيرها 
مفــردة مــن الالجئــين  639بنــاء علــى مــا تقــدم، ونتــائج الدراســة الميدانيــة التــي أجرتهــا الباحثــة علــى 

ألبعـاد النفسـية وتأثيرهـا علـى تمسـك الالجئـين الفلسـطينيين الفلسطينيين في قطاع غزة للتعرف على ا
 بحق العودة.

 توصي الدراسة بما يلي:
وكافـة الجهـات المعنيـة بشـئون الالجئـين تحسـين  ،ووكالـة الغـوث ،يجب علـى القيـادة الفلسـطينية -1

علـى بـدًال مـن العمـل  ،األوضاع االجتماعية واالقتصادية لهم في المخيمات من أجل دعم صمودهم
 توطينهم.

االهتمام بوضع برامج اقتصادية تعمل على تخفيف معانـاة الالجئـين وحـل مشـاكلهم االقتصـادية  -2
واالجتماعيـــة، وتقلـــل مـــن معـــدالت البطالـــة والفقـــر المتفشـــية خاصـــة بـــين أســـر الالجئـــين فـــي داخـــل 

 المخيمات.

والعمـل علـى  ،طنيـة الثابتـةالفلسطينية نحـو حقـوقهم الو  السياسيةتوحيد موقف جميع االنتماءات  -3
 تعزيز تمسكهم بهذا الحق الذي كفله لهم القانون الدولي.

تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة وٕانهـــاء االنقســـام الـــداخلي فـــي الســـاحة الفلســـطينية بمـــا يســـاهم فـــي دعـــم  -4
 الحقوق الفلسطينية بما يساهم في دعم الحقوق الفلسطينية وخاصة حق العودة.

فئة الشباب وطلبة الجامعات في دعم وتعزيز تمسكهم بحـق العـودة ليبقـى  البد من التركيز على -5
 فقد تبين أن العمر له دوره وتأثيره. ،هذا الحق مصانًا تتوارثه األجيال جيًال بعد جيل

ـــة فـــي المنـــاهج  -6 ـــة أو القانوني ـــة المعرفي ـــز ثقافـــة حـــق العـــودة، ســـواء مـــن الناحي ـــى تعزي العمـــل عل
 عالم وفي البرامج التلفزيونية واإلذاعة، والتوعية بالحقوق المترتبة عليه.الدراسية، وفي األدب واإل

، من األفكـار والدعايـة السياسيةحماية المجتمع الفلسطيني وخاصة الالجئين بمختلف توجهاتهم  -7
 التي تروج لها جهات عديدة لتمرير خيارات التعويض والتوطين بديًال عن العودة إلى الوطن.

أن يقوم المجتمع بتوفير الخدمات النفسية لالجئين أسوة بتوفير الخدمات األخـرى  من الضروري -8
 ألنها ال تقل عنها أهمية وخاصة الالجئين يعيشون بقلق دائم حول الفترة الزمنية التي 
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وتأتي ضـرورة هـذه الخـدمات النفسـية مـن كثـرة المشـاكل الصـحية التـي  ،عليهم قضاؤها خارج الوطن
 جئ والتي كثيرًا ما تكون انعكاسًا لالضطرابات النفسية.يعاني منها الال

وجب علينا جميعًا أن نغرس حب الـوطن فـي نفـوس أطفالنـا مـن الفطـرة التـي فطـرهم اهللا عليهـا،  -9
وان نقدم لهم القدوة الحسنة في رسولنا العظيم محمد صلى اهللا عليه وسلم مثاًال في حبه لوطنه، وان 

دينهم ووطـــنهم، وان نســـرد علـــيهم دروســـًا مـــن الماضـــي األصـــيل فـــي يكـــون هـــذا الغـــرس فـــي حـــبهم لـــ
حلــة الطفولــة حتــى التضــحية بحــب الــوطن واالنتمــاء إليــه، وان يكــون هــذا الحــب غــذاًء روحيــًا فــي مر 

وان يكون سلوكه سلوكًا إسـالميًا يتفـق مـع ديننـا الحنيـف وقيمنـا وعاداتنـا وتقاليـدنا  ينمو ويشيب عليه
 اإلسالمية والعربية.

 المقترحات:ثانيَا: 

دراسة حول الجوانب النفسـية ذات العالقـة بالتمسـك بحـق العـودة لـدى الالجئـين الفلسـطينيين  -
 ).2008-2009بعد الحرب على غزة (

 مدى فعالية برنامج لتعزيز التمسك بحق العودة لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة. -

 السويد نموذجًا.–عي في البلدان الغربية المهاجرون الفلسطينيون وٕاشكالية االندماج االجتما -

دراســـة مقارنـــة فـــي االنتمـــاء النفســـي بـــين الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي قطـــاع غـــزة والالجئـــين  -
 الفلسطينيين في كندا.

وفي الختام أرجو أن تكون هـذه الدراسـة قـد خرجـت فـي أبهـى حلـة، وأفضـل مضـمون ، فـإن 
والــدين ثانيــًا ، وٕان شــاب الدراســة بعــض مــن تمكنــت مــن ذلــك فهــو توفيــق اهللا أوًال، ورضــا ال

عــدم الوضــوح ، وصــعوبة الوصــول إلــى المعلومــة وتوصــيلها، فهــو طبــع البشــر فــي الــنقص 
 وعدم الكمال.
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 المراجعالمصادر و 

 المصادر:أوال: 
 القرآن الكريم-1

 المراجع العربيةثانيًا:
المجمـع الثقـافي  ،كتـب الوطنيـة دار ال ، الهجـرة النبويـة بـين التحليـل والتعليـلإبراهيم،رشـدي: -1

 أبوظبي 

 13/14عدد مزدوج – مجلة رؤية –إشكالية حل الدولتين  :)2005( نصار إبراهيم، -2

دراسـة واقـع الالجئـين الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة مـا ): 2009( و أبودية،محمـد عالء زقوت، -3
 في قطاع غزة. 2009-2008بعد اللجوء والحصار والحرب 

منـاهج البحـث وطـرق التحليـل اإلحصـائي فـي ) : 1991ق ، آمال (، فؤاد و صادأبو حطب -4
 ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة .العلوم النفسية والتربية 

المؤسســة العربيـــة  ،... وقـــانوني وممكـــن حـــق العــودة مقـــدس  :)2001(ســـلمان  أبــو ســتة، -5
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 حفظه اهللا -------------------------------------لسيد الدكتور/ة ا

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، الباحثة بصدد إعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في التربيه علم 

 نفس /إرشاد نفسي بعنوان:

 ( حق العودة لدى الفلسطينيين دراسة نفسية تحليلية )

اس لألبعاد النفسية لدى الفلسطينيين نحو التمسك  بحق العودة وهو من وأدوات هذه الدراسة هو مقي

 إعداد الباحثة.

 فبرجاء منكم التكرم واإلطالع على فقرات المقياس وٕابداء الرأي فيها من حيث:

 وضوحها -

 توافق كل فقرة مع البعد المنتمية إليه -

 مناسبتها لموضوع الدراسة -

 إضافة أو حذف ما ترونه مناسبًا  -

 ة الفقرات لغويًا مناسب -

 مع العلم أن مصطلحات الدراسة التي سوف تستخدمها الباحثة هي :
 حق العودة:

الدرجة التي يحصل عليها الالجئ الفلسطيني على األداة التي تقيس مدى تمسكه بالعودة 
طبقًا لفقرات وأبعاد  1948إلى دياره األصلية التي هجر منها هو أو آبائه وأجداده عام 

 لتي أعدت لهذا الغرض.األداة ا
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام
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 أوًال : بيانات شخصية:

 -----------العنوان الحالي:(مدينة،قرية،مخيم)     -----------------------البلدة األصلية: 

 ) في المربع المقابل لهاXأرجو منك اإلجابة بوضع إشارة (

 أنثى                                    النوع:        ذكر         -1

     

                          عاماً   50عامًا إلى أقل من  30عامًا                 من  30عامًا إلى أقل من 18السن :       -2

 عامًا  فأكثر    50من                       

    

 متزوج             أرمل            مطلق      الحالة االجتماعية:      أعزب        -3

 

 

                                                                                    الحالة التعليمية:       أقل من ثانوية عامة                 ثانوية عامة         دبلوم متوسط                                    -5

 دراسات عليا                                    جامعي                                       

 

 المهنة: -6

 طالب                      موظف وكالة          موظف حكومة               مزارع              

 عاطل                  أخرى أذكرها......   أعمال حرة                عامل /حرفي          

 

 مستوى الدخل الشهري : -7

  1000دوالر إلى أقل من 500  دوالر                            من  500اقل من   

 فأكثر                              ال دخل لي       دوالر  1000    
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 البعد الوطني:

نتماء إلى ثرائه التاريخي ولغته وعاداته وعدم التفريط فيه فهو موطن اآلباء واألجداد، وهو التعلق وحب الوطن واال

ويتجسد هذا البعد من خالل إظهار االعتزاز باألشياء التي ترمز بوضوح ومباشرة إلى هذا الوطن، فاالعتزاز 

نية: العلم الفلسطيني، والنشيد بالرموز الوطنية، هو طريقة تعبير عن االعتزاز بالوطن، ومن أمثلة الرموز الفلسطي

الوطني، واألزياء ( الثوب الفلسطيني)، والفنون الشعبية الفلسطينية و المفتاح، ويتجسد هذا البعد كذلك من خالل 

 متابعة أخبار فلسطين والفلسطينيين في الوطن والشتات.

 مالحظات الفقرة م
أرض آبائي أشعر بالفخر واالعتزاز باالنتماء إلى بلدي األصلي و   1

 وأجدادي.
 

سأظل متمسكًا بحقي في العودة لبلدتي في فلسطين مهما طال   2
 الزمن

 

أتمسك بحقي بالعودة لبلدتي في فلسطين التاريخية ألنها تمثل لي   3
 األرض والوطن والهوية.

 

  المفتاح يذكرني دائمًا بقضية العودة.  4
  عالم.النشيد الوطني الفلسطيني أجمل نشيد في ال  5
  أحب أن أرى العلم الفلسطيني دائمًا مرفوعًا ويرفرف عاليًا.  6
أقبل الحصول على تعويض عادل عن أرضي التي فقدتها في   7

 فلسطين التاريخية
 

  دائمًا ما تكون مصلحة الفرد أهم من مصلحة الوطن  8
أرى أنه يمكن قبول عودة بعض الالجئين على ديارهم في فلسطين   9

اريخية وتوطين الباقي في أماكن تواجدهم بالشتات فوطن اإلنسان الت
 هو أينماُ وجد .

 

  أي مدينة في فلسطين هي بمثابة بلدي وال يوجد فرق.  10
أتصور أن التوطين وسيله لدفع الالجئين التخلي عن حقوقهم في   11

 فلسطين التاريخية.
 

ائد الرمز أبوعمار أشعر بالفخر واالعتزاز عندما أرى صورة الق  12
 والشيخ أحمد ياسين

 

  إنتمائي لبلدي وأرض أجدادي ليس له حدود  13
  أكره خيار التعويض عن أرضي في فلسطين مهما كانت ظروفي.  14
  ال ينبغي أن أقوم بعمل ما من أجل الوطن إال إذا نلت األجر.  15
وطنه شيء طبيعة الحياة في الوقت الحالي جعلت اعتزاز الفرد ب  16

 خيالي
 



 152  

من غير المجدي متابعة األخبار السياسية المتعلقة بموضوع حق  17
 العودة الفلسطيني.

 

يذكرني المفتاح والعلم والكوفية والثوب الفلسطيني بحق العودة   18
 للوطن.

 

ال أشعر بالفائدة من االحتفاظ بمفتاح البيت وأوراق الملكية   19
 األصليالخاصة بممتلكاتي في البلد 

 

سأظل محتفظًا بأوراق الملكية الخاصة بممتلكاتي في بلدي   20
 األصلي ألنني سأعود في يوم ما.

 

سأورث المفتاح وأوراق الملكية ألوالدي وأحفادي من بعدي للحفاظ   21
 على الحق في العودة.

 

  أحرص على سماع األخبار السياسية الخاصة بأحوال البالد.  22
أن يتخلى اإلنسان عن جنسيته ويتجنس بأخرى إذا ما  من الممكن  23

 كان في ذلك مصلحة خاصة
 

  أهتم بقضايا الوطن وأشارك فيها كلما أمكن.  24
لدي استعداد بالتضحية بأغلى ما أملك في سبيل العودة إلى بلدي    25

 األصلي.
 

  كان تمسكي بحق العودة أكثر في السنوات الماضية.  26
 اني:البعد الوجد

ويتألف من القيم والمشاعر واألحاسيس والعواطف التي تربط الفرد بوطنه وأرضه إرتباطًا نفسيًا وهو أيضًا الميل 

العاطفي للذكريات عمومًا السيما بلك المتعلقة بالطفولة أو الخاصة باألهل في مكان والدتهم أو معيشتهم والحنين 

 لها.

 مالحظات الفقرة م
ا اآلن في بالد المهجر ليست الحياة التي كنت أحلم الحياة التي أعيشه 1

 بها.
 

  كلما تقدم بي العمر أشعر بالحنين إلى بلدي األصلي.  2
  أشعر بالغربة والوحدة في المكان الذي أعيش فيه.  3
  كلما ُذكر اسم بلدي األصلي أشعر بالشوق للعودة إليه  5
  من وقت إلى آخر أشم رائحة بلدي.  6

  حياة في بلدي أفضل من الحياة في الغربال  7
  أشعر باالعتزاز أينما ذهبت بأنني فلسطيني ومن أكناف بيت المقدس.  9

  يذكرني زيتون بالدي ونخيلها وأعنابها وساحلها ويابسها بحق العودة  10
  أتابع بانفعال دافئ جميع المسلسالت واألفالم التي تحكي قصة فلسطين  11
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  د نظراتي عن لوحة العجوز الذي حمل وطنه وهمه على ظهره.ال تبتع  12
  أحب االستماع إلى جدي عندما يحدثني عن ذكرياته في بلده األصلي. 13
ال أحب وال أرغب في الحديث عن ذكريات األجداد حول هجرة   14

 . 1948ال
 

 لقانوني:االبعد 

لعودة من خالل القرارات الدولية والخاصة بحقوق اإلنسان ومن وهو عبارة عن الحقوق القانونية الثابتة فيما يتعلق با

خالل االتفاقات الدولية التي تقر بإرجاع األرض إلى أصحابها، وحق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي 

) من 13والثابت في القانون الدولي حسب المادة( 194والوارد بصراحة في القرار رقم  1948هجر منها عام 

 ن العالمي لحقوق اإلنسان.اإلعال

 الفقرة م
 

 مالحظات

قضية عودة الالجئين يجب أن تأخذ مركز الصدارة بين القضايا   1
 اإلسرائيلية –الفلسطينية 

 

المتعلق بحق  194أرى أنه من الممكن التفاوض في بنود القرار   2
 الفلسطيني الالجئ في العودة إلى دياره.

 

  العودة والتي أقرته قرارات األمم المتحدةال يمكن التنازل عن حق   3
أرى أن توطين الالجئين الفلسطينيين حيث هم مخالف للقرارات   4

 الدولية بهذا الخصوص
 

  أعتقد أن عودة الالجئين إلى قراهم أمر غير واقعي  5
أرى أن عودة الالجئين غير قابلة للتفاوض ألنها حق كفلته   6

 القوانين الدولية.
 

رفض أي مشروع أو مبادرة تنقص من حق العودة كما أكدته أ  7
 حقوق اإلنسان.

 

أوافق على قرار التعويض بدل األرض ما دام أن العودة أصبحت   8
 مستحيلة.

 

  ال يمكن لي أن أنسى تاريخ وعد بلفور الذي أفقدني وطني. 10
 

 البعد االقتصادي:

جة للهجرة القسرية وتدميرها وٕاتالفها فبعد أن كانوا مالكين لألرض فقدان األرض والممتلكات الخاصة بالالجئين نتي

 والمسكن ووسائل إشباع الحاجات أصبحوا ساعين وراءها بشق األنفس في أرض الشتات.
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 الفقرة م
 

 مالحظات

أعتقد أن سنوات عيشي في المخيم في ظل األوضاع المعيشية الصعبة   1
 زادت من تمسكي بحق العودة

 

الفقر والبطالة واألوضاع المعيشية الصعبة قللت من تمسكي بحق  أرى أن  2
 العودة

 

  أقبل بالتعويض عن حق العودة بسبب وضعي االقتصادي السيئ   3
تقديم خدمات أفضل لي وتحسين مستوى معيشتي يدفعني لقبول خيار   4

 التوطين.
 

لفاقة أفضل عودتي لبلدتي األصلية على البقاء في المخيم في ظل ا  5
 والعوز.

 

يوجد لدي رغبة بالهجرة إلى الخارج طلبًا للعيش الرغد  وترك فلسطين   6
 لليهود

 

  أرى أن وضعي االقتصادي تدهور بعد الهجرة  7
  أرى أن وضعي االقتصادي اآلن أفضل مما كنت عليه في بلدي األصلي  8
واألرض  فقدت كل ما أملك في بلدي األصلي فبعدما كنت أملك البيت  9

 أصبحت أعمل باألجرة عند الغير.
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 البعد اإلجتماعي:

حيث أصبحت األسرة الفلسطينية المهجرة تعيش على الذاكرة الفلسطينية بما فيها من عادات وتقاليد من أعياد 

عندما طردت إسرائيل الفلسطينيين من أرضهم  1948ومواسم ومناسبات وتاريخ وطني للقرية. وذلك في العام 

تولت على ديارهم وتم فصل األسرة الفلسطينية عن باقي مجتمعها مما أثر سلبًا على العالقات األسرية واس

 والعالقات االجتماعية الخاصة بمجتمعهم األصلي.

 الفقرة م
 

 مالحظات

أستطيع االندماج في مجتمع أي بلد غير بلدي وال أجد صعوبة   1
 في ذلك

 

  بيوم األرضأشارك أبناء شعبي في االحتفال   2
ليس من الضروري أن يكون للفرد أصدقاء ومعارف من نفس   3

 مجتمعه األصلي
 

أحرص على حضور حفالت ومناسبات ألفراد ينتمون إلى   4
 مجتمعي األصلي

 

  الحياة في بلدي أفضل من الحياة في الغربة.  5
  ال مانع من الزواج باألجنبيات غير العربيات .  6
  نبية فيه بوار إلمرأه من بلديالزواج بأج  7
  نتاج الزواج باألجانب ذرية مائعة االنتماء  8
أحرص على المشاركة في االحتفاالت والمناسبات التي تتعلق   9

 بفلسطين.
 

  تتالءم الطباع واألخالق والتقاليد األوروبية معنا  10
 أعتقد أن سوء األوضاع االجتماعية بالمخيم زادت من تمسكي  11

 بحق العودة.
 

  أجد من يقف بجانبي في المحن في األوقات الصعبة.  12
ال أتردد في المشاركة في أي نشاط يخدم المجتمع الذي أعيش   13

 فيه.
 

  اهتمامي بنفسي ال يترك لي فرصة لالهتمام باآلخرين.  14
  أبادر بعمل أي شيء أعتقد أنه يخدم أسرتي ومجتمعي.  15
  بما يجري حولي من قضايا وأحداث تتعلق بمجتمعي. أهتم كثيراً   16
  أعتقد أن البعد عن الناس مفيدًا جدًا لي.  17
  أشعر بالمسئولية تجاه اآلخرين وأبادر بمساعدتهم.  18
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 البعد الثقافي والتربوي: 

ل ترسيخ األجداد ويقصد به توعية اإلنسان الفلسطيني وتربيته على حب الوطن وعدم التفريط به وذلك من خال

 واآلباء والمعلمين ووسائل اإلعالم لهذه القيم بواسطة العملية التربوية والتعليمية.

 الفقرة م
 

 مالحظات

  أحب أن أتحدث ألوالدي وأحفادي عن موضوع حق العودة 1
  أتجنب الحديث عن حق العودة ألنني أعتقد أنه ال يفيد  2
  الالجئ  بحق العودةتسهم البرامج التلفزيونية بتشبث   3
من غير المجدي أن تحتوي المناهج التعليمية على موضوع حق  4

 العودة
 

  أعتقد أن األجيال السابقة أكثر تمسكًا بحق العودة  5
  أعتقد أن األجيال القادمة ستنسى حق العودة  6
من المجدي إحياء ذكرى النكبة وذكرى المذابح التي قام بها اليهود   9

 لسطينيين.ضد الف
 

 البعد الديني:

يظهر في الوعي الديني عند الفلسطينيين وتعميقه فجعلهم يتشبثون بأرض فلسطين ويبذلون دماءهم رخيصة ذيارًا 

ودفاعًا عن أرض الرباط وعن مدينة القدس وعن أرض المحشر والمنشر وأثر هذه المفاهيم على الناحية النفسية 

 مسك بحق العودة وعدم التفريط به.للفلسطينيين التي دفعتهم إلى الت

 الفقرة م
 

 مالحظات

تمسكي باألرض والبلد األصلي هو دليل على تمسكي بقيم الدين   1
 اإلسالمي

 

  العالقة بين القيم الدينية وتمسكي باألرض والعودة  2
قضية القدس وهي المدينة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين   3

 نأهم من قضية عودة الالجئي
 

  سأضحي بروحي  من أجل العودة إلى بلدي األصلي  4
  الداعي للنضال والجهاد من أجل العودة إلى البلد األصلي  5
  ارض فلسطين أرض وقف إسالمي.  6
  قضية فلسطين قضية سياسية محضة.  7
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 )2ملحق رقم (                      
 

ي صورتها النهائيةاالستبانة ف
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عزيزي / عزيزتي
 تحية طيبة وبعد،،

فيما يلي مجموعة من الفقرات تهدف إلى التعرف على وجهة نظرك فيما يتعلق بالتهجير من الوطن 

 واتجاهاتك نحو العودة إلى بلدتك األصلية ) 1948(عام 

غير موافق) والمطلوب منك أن تضع  –ما إلى حد  –خيارات (موافق  3وبجانب كل تساؤل توجد 

) داخل الخانة التي تنطبق عليك. الحظ أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة Xعالمة (

والمهم فقط أن يكون اختيارك صادقًا كما تشعر بالضبط وال تترك فقرة دون إجابة وال تختر خيارين 

 لموقف واحد.

 

 تم استخدامها فقط ألغراض البحث العلمي وهو بعنوانمع العلم أن نتائج هذا البحث سرية وسي

 ( حق العودة لدى الالجئين الفلسطينيين دراسة نفسية تحليلية)

 وشكرًا لحسن تعاونكم

 

  

 الباحثة                                            

 رمضان أبو هناء

 

 

 

 



 159  

 أوًال : بيانات شخصية:

 --- ------الحالي: المحافظة (مدينة، قرية، مخيم)العنوان  ---------البلدة األصلية: 

 :) في المربع المجاور لها من جهة اليمينXأرجو منك اإلجابة بوضع إشارة (

 ذكر                    أنثى   النوع:  -1

                                                    عاماً  50عامًا إلى أقل من 30من       عامًا    30عامًا إلى أقل من 18        السن : -2

 عامًا فأكثر 50من 

 مطلق        أرمل       متزوج             أعزب   :الحالة االجتماعية -3

                                        دبلوم متوسط                                            ثانوية عامة         أقل من ثانوية عامة      الحالة التعليمية: -4

  دراسات عليا          جامعي 

 مزارع              موظف حكومة         موظف وكالة         طالب          المهنة:  -5

 .أخرى أذكرها......      عاطل      عامل /حرفي                أعمال حرة         

 لشهري :مستوى الدخل ا -6

  دوالر500أقل من ال دخل لي                         

 فأكثردوالر 1000                دوالر1000دوالر إلى أقل من  500من        
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 غير موافق إلى حد ما موافق الفقرة الرقم

    تمسكي باألرض هو دليل على تمسكي بقيم الدين اإلسالمي. -1

    ة بين القيم الدينية وتمسكي باألرض والعودة.ال عالق -2

    الصراع مع اليهود صراع ديني أيديولوجي إلى يوم الدين. -3

    صراعنا مع اليهود هو صراع وجود وليس حدود. -4

الجهاد في فلسطين فرض عين على كل مسلم ومسلمة حتى استرداد األرض  -5
 المغتصبة.

   

    العزة وعودة األرض المسلوبة. طريق الشهادة هو طريق -6

    أرض فلسطين أرض وقف إسالمي.  -7

    قضية فلسطين قضية سياسية محضة. -8

    أعتقد أن حق العودة إلى فلسطين التاريخية حق وواجب ديني. -9

    أعتقد بوجود رابط ديني عقائدي بين مكة المكرمة والقدس الشريف -10

    ية ارض مباركة ومقدسة في كافة األديان السماوية.أرض فلسطين التاريخ -11

    .أؤمن بأنه يجب عدم التفريط بأي شيء من أرض فلسطين من منطلق عقائدي -12

    أعتقد بأن أرض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر يوم القيامة. -13

    قضية حق العودة هي قضية دينية قبل أن تكون قضية سياسية إنسانية. -14

    أؤمن بأن التمسك بأرض فلسطين هو تقرب إلى اهللا. -15

    أشعر بالفخر واالعتزاز باالنتماء إلى أرض أبائي وأجدادي. -16

أتمسك بحقي في العودة إلى بلدتي في فلسطين التاريخية ألنها تمثل لي البيت  -17
 والوطن والهوية.

   

    أعلم أوالدي النشيد الوطني الفلسطيني. -18

    رمز المفتاح يذكرني بقضية العودة. -19

    أعمل ما بوسعي ليكون العلم الفلسطيني مرفوعًا ومرفرفًا عاليًا. -20
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 غير موافق إلى حد ما موافق الفقرة الرقم

    ال أقبل أي تعويض مقابل حقي في العودة إلى فلسطين. -21

    أعتقد بأن حياة الفرد أهم من عودة األرض. -22

مدينة حيفا ويافا وغيرها من مدن فلسطين هي كسائر مدننا الفلسطينية كغزة  -23
 ورفح.

   

    يمكن قبول التوطين كبديل عن العودة. -24

    انتمائي إلى بلدتي وأرض أجدادي ليس له حدود. -25

أشعر بالفخر واالعتزاز عندما أرى صورة القائد الرمز أبو عمار والشيخ أحمد  -26
 سين.يا

   

    أكره الحديث عن خيار التعويض عن أرض فلسطين. -27

    إنني لست على استعداد للتضحية من أجل وطني بال مقابل. -28

    أؤيد تعويض المناضلين بالمال أو الوظيفة عن سنوات نضالهم. -29

بحق  المفتاح والعلم والكوفية والثوب الفلسطيني رموز أتمسك بها ألنها تذكرني -30
 العودة للوطن.

   

    لدي استعداد للتضحية بأغلى ما أملك في سبيل العودة. -31

    اهتم بقضايا الوطن وأشارك فيها كلما أمكن. -32

    أحرص على سماع األخبار السياسية الخاصة بأحوال بالدي. -33

    سأظل متمسكًا بحقي في العودة لبلدتي في فلسطين ما حييت. -34

    ُأحدث أوالدي واآلخرين عن قيم األرض والتمسك بحق العودة إليها. -35

اعتقد بأن البرامج التلفزيونية يجب أن تسهم بتثبيت الالجئين بحق العودة إلى  -36
 ديارهم.

   

    من الواجب أن تسهم المناهج التعليمية في تقوية التمسك بحق العودة. -37

لندوات والمؤتمرات التي تدور حول حب الوطن أعتقد بضرورة المشاركة في ا -38
 وعدم التفريط بأراضيه.
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 غير موافق إلى حد ما موافق الفقرة الرقم

    أتمنى أن يتم تدريس حق العودة في المدارس. -39

    حبذا لو تم تذكير األطفال بمأساة فلسطين وتاريخها. -40

    على مشكلة وقضية فلسطين. أشعر بالحزن لعدم تضمن مناهجنا التعليمية -41

من الضروري ترسيخ حق العودة والتمسك باألرض خالل حوارات ثقافية  -42
 سياسية دينية.

   

    أعتقد بأن األجيال القادمة ستنسى حق العودة. -43

    أتجنب الحديث عن حق العودة العتقادي بعدم الجدوى فيه. -44

    وطني فلسطين.ال أشعر بلذة العيش بعيدًا عن  -45

    يزداد حنيني وحبي لوطني كلما بعدت عنه. -46

    أفضل بلدي فلسطين عن أجمل بالد الدنيا. -47

    أشعر بالشوق لبلدي وأنا في الغربة. -48

    أتابع باهتمام جميع المسلسالت واألفالم التي تحكي قصصًا عن فلسطين. -49

يث عن ذكريات األجداد وحول هجرة ال أشعر بالمرارة واألسى عن الحد -50
)1948(. 

   

    كلما رأيت أشجار الزيتون والنخيل أشعر بحنين بالغ لبالدي فلسطين. -51

    استمتع بحديث الكبار عن حكاياتهم وذكرياتهم في أراضيهم قبل الهجرة. -52

    أعشق التضحية من أجل فلسطين. -53

    أرض فلسطين فإن عيني تدمع.كلما شاهدت منظرًا يذكرني ب -54

    أشعر بحزن كبير حينما أسمع أخبار مصادره األراضي الفلسطينية. -55

 –قضية عودة الالجئين يجب أن تأخذ مركز الصدارة بين القضايا الفلسطينية 56
 .اإلسرائيلية

   

لسطيني أرى أنه من الممكن التفاوض في بنود القرارات الدولية المتعلقة بحق الف -57
 الالجئ في العودة إلى دياره.
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 غير موافق إلى حد ما موافق الفقرة الرقم

    أتمسك بقرار حق العودة الذي أقرته قرارات األمم المتحدة. -58

أرى أن توطين الالجئين الفلسطينيين خارج فلسطين مخالف للقرارات الدولية  -59
 بهذا الخصوص. 

   

    الجئين إلى قراهم أمر غير واقعي.أعتقد أن حق عودة ال -60

أرى أن قرار عودة الالجئين غير قابل للتفاوض ألنه حق كفلته القوانين  -61
 الدولية.

   

    أرفض أي مشروع أو مبادرة تنقص من حق العودة كما تؤكده حقوق اإلنسان. -62

    يمكن الموافقة على قرار التعويض بدل األرض. -63

    ن أنسى وعد بلفور المشئوم الذي أفقدني وطني وأرضي.ال يمكن أ -64

    أعتقد أن حق العودة إلى فلسطين حق قانوني يجب التمسك به.  -65

    أعتقد أن حق العودة ألرض فلسطين التاريخية ال يسقط بالتقادم. -66

قرارات المجتمع الدولي حول حق العودة تدعم حقوقنا في استرداد أرض  -67
 ن.فلسطي

   

    أشارك أبناء شعبي في االحتفاالت الوطنية كيوم األرض. -68

أحرص على المشاركة في االحتفاالت والمناسبات التي تدعم التمسك بالحياة  -69
 االجتماعية الفلسطينية.

   

    أستمتع باللقاءات التي تجسد الوحدة وتعمل على التماسك االجتماعي. -70

القات االجتماعية بين الفلسطينيين اآلن يزيد من تمسكي أعتقد أن ضعف الع -71
 بحق العودة.

   

    أفتقر إلى الذكريات التي يتجمع بها األحبة من إخواننا في الوطن الواحد -72

    أحافظ على العادات والتقاليد األصلية الخاصة ببلدتي في فلسطين. -73

    اج االجتماعي.الزواج باألجانب نتاجه ذرية ضعيفة االندم -74

    يعجبني جلسات السمر التي يتمتع بها أبناء شعبي. -75



 164  

 غير موافق إلى حد ما موافق الفقرة الرقم

    أشعر بالقوة وأنا بين أبناء بلدتي. -76

    أرى أن التئام النسيج االجتماعي بين فلسطينيي الخارج والداخل ضروري. -77

    .   فرصة لالهتمام في حياة اآلخرين االجتماعية اهتمامي بنفسي ال يترك لي -78

    أشعر بالمسئولية تجاه اآلخرين وأبادر بمساعدتهم. -79

    أبادر بأي عمل يسهم في إنعاش حياتنا االجتماعية. -80

    أعتقد أن األوضاع الصعبة التي أحياها زادت بتمسكي بحق العودة. -81

    ين مستوى معيشتي يدفعني لقبول مبدأ التوطين.تقديم خدمات أفضل لي وتحس -82

    أقبل بالتعويض عن حق العودة بسبب وضعي االقتصادي السيئ. -83

    لدي الرغبة بالهجرة إلى الخارج سعيًا للعيش الرغد وترك فلسطين. -84

    .)1948(أرى أن أوضاع أسرتي تدهورت بعد الهجرة عام  -85

    فلسطين التاريخية (أرض األجداد) أهم من كنوز الدنيا كلها.الرجوع إلى بلدتي  -86

    رغد العيش في مكان بعيد عن مسقط رأسي وأرض آبائي يعوضني عنها. -87

    األرض كالعرض ال تقدر بثمن فال يجب التفريط بها. -88
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 )3ملحق رقم (
 قائمة بأسماء محكمين أداة الدراسة

 

 م االستبانة الخاصة بالدراسة هم:أعضاء لجنة تحكي

 اإلسالميةالجامعة      د. عاطف األغا

 اإلسالميةالجامعة      د. سمير قوتة

 اإلسالميةالجامعة     د.جميل الطهراوي

 جامعة األقصى     د.فضل أبوهين

 جامعة األقصى      د.عايدة صالح

 جامعة األقصى     د.عون محيسن

 صىجامعة األق     د.آمال جودة

 جامعة األزهر    د.عبد العظيم المصدر

 جامعة األزهر    د.محمد جواد الخطيب

 جامعة األزهر     د.محمد عليان

 برنامج غزة للصحة النفسية    د.أحمد أبو طواحينة

 وزارة التراث ـ كندا     أ. منذر زمو
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 )4ملحق رقم (
 قائمة الجداول

 األصلية البلدة حسب العينة أفراد توزيع يوضح) 1( رقم جدول

 % N البلدة األصلية % N البلدة األصلية

 0.3 2 حتا 2.2 14 اسدود

 6.7 43 حمامة 1.1 7 البطاني

 1.9 12 حيفا 0.2 1 الجبردات

 0.6 4 دمرة 0.5 3 الجسير

 0.2 1 دير البلح 0.5 3 الجليل

 0.3 2 دير سنيد 2.7 17 الجسورة

 0.2 1 رفح 0.6 4 الجية

 0.2 1 رملة 0.3 2 الرملة

 0.2 1 زرنوقة 0.2 1 السبع

 0.2 1 سعرير 1.1 7 السوافير

 0.3 2 سمسم 1.1 7 الشعوت

 0.8 5 صرفند 0.3 2 العراق المنشية

 0.2 1 صفد 0.2 1 الفالوجا

 1.1 7 عاقر 0.8 5.0 القبيبة

 0.5 3 عبدس 0.2 1 القدس

 0.2 1 عبسان 0.5 3.0 القسطنية

 2.0 13 عكا 0.5 3 الكوفخة

 0.2 1 عمواس 1.3 8 اللد

 2.2 14 غزة 13.8 88 المجدل

 1.1 7 قطرة 0.9 6 المسمية

 2.5 16 كراتيا 0.6 4 المغار

 0.2 1 كفر عانا 0.2 1 الناصرة

 0.9 6 كفر قاسم 0.2 1 النعاني
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 0.2 1 كوكبا 9.9 63 بئر السبع

 0.2 1 مصر 3.1 20 بربرة

 0.2 1 نجد 1.4 9 برير

 0.6 4 نعليا 2.0 13 بشيت

 2.3 15 هربيا 0.5 3 بيت جرجا

 0.2 1 هوج 0.2 1 جولس

 0.2 1 وادي حنين 0.3 2 بيت حانون

 12.2 78 يافا 2.3 15 بيت دراس

 8.8 56 يبنا 0.2 1 بيت طيمة

 0.3 2 يزور 0.2 1 بيت عنا

 0.2 1 يطا 0.3 2 بيت لحم

 1.7 11  0.2 1 تل الترمس

 100.0 639 المجموع 0.3 2 جباليا

 



 وبعد التدوير قبل وطنال إلى االنتماء مقياس لبنود األولى الدرجة عوامل مصفوفة) 9( جدول
  معاً  واإلناث للذكور التدوير

 العوامل الناتجة بعد التدوير العوامل الناتجة قبل التدوير 

   الفقرة
 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 العوامل

Q1     0.35         0.45   

Q2    0.34          0.40   

Q3 0.38   0.52          0.69   

Q5              0.57   

Q6 0.31       -0.31      0.51  0.34 

Q7    0.40          0.51   

Q8                -0.36 

Q9 0.31   0.35  0.43        0.68   

Q10  0.32            0.50   

Q11  0.32 0.36 0.39  0.36        0.76   

Q12              0.59   

Q13  0.35 0.32           0.57   

Q14 0.31    0.31     0.34    0.39   

Q15   0.37           0.54   

Q16   0.31 0.40          0.65   

Q17 0.39 0.53 0.49  -0.40        0.95    

Q18  0.32           0.38    

Q19 0.47   -0.39       0.66      

Q20 0.43 0.55 0.42  -0.42        0.94    

Q21 0.42 0.44           0.42    

Q22        0.40        -0.46 

Q23 0.41 0.54 0.44  -0.43        0.95    

Q24 0.38 0.43 0.40  -0.45        0.90    

Q25 0.38 0.51 0.49  -0.40        0.94    

Q26 0.42 0.44           0.42    
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Q27 0.31         0.40       

Q30 0.42          0.32      

Q31 0.70         0.65 0.36      

Q32 0.51        0.34   0.32    0.40 

Q33 0.49       -0.33   0.34 0.40    0.37 

Q34 0.57         0.62       

Q35 0.50    -0.36      0.52 0.50     

Q36 0.44          0.48 0.33     

Q37 0.50   -0.37      0.43 0.54      

Q38 0.57   -0.32       0.66 0.32     

Q39 0.53         0.55 0.44      

Q40 0.53     -0.36    0.67       

Q41 0.53     -0.31    0.64       

Q42 0.41         0.36 0.38      

Q43        0.42        -0.48 

Q44  -0.38      0.49       0.32 -0.50 

Q45 0.51         0.36      0.33 

Q46 0.44   -0.35       0.58      

Q47 0.56 -0.38    -0.38    0.74       

Q48 0.47     -0.43    0.71       

Q50 0.47         0.36 0.35      

Q51 0.60         0.36     0.33  

Q52 0.32    0.32  0.31    0.48   0.39   

Q53 0.48   -0.46       0.66      

Q54 0.51   -0.43       0.56    0.41  

Q55 0.51   -0.43       0.56    0.41  

Q56 0.45    0.32     0.51       

Q57 0.33 -0.54          0.73     

Q58 0.45      -0.41        0.46  

Q59       -0.46        0.65  
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Q60 0.32 -0.61   -0.32       0.75     

Q61  -0.31     -0.36   0.33     0.46  

Q62 0.36     0.37     0.36    0.51  

Q63 -0.36 0.31   0.35       -0.59     

Q65 0.47   -0.46      0.31 0.66      

Q66 0.33   -0.42  0.39     0.55    0.50  

Q67 0.43   -0.42       0.62      

Q68 0.54        0.39 0.35      0.36 

Q69 0.50 0.32 -0.34      0.57       0.34 

Q70 0.52  -0.54      0.79        

Q71 0.47  -0.57      0.78        

Q72 0.38       -0.37        0.51 

Q73 0.48  -0.62      0.83        

Q74 0.41  -0.64      0.84        

Q75 0.36  -0.49      0.68        

Q76 0.34  -0.36      0.54        

Q77 0.52  -0.59      0.81        

Q78 0.40  -0.63      0.83        

Q79 0.46  -0.51      0.75        

Q80 0.43         0.43       

Q81 0.68         0.42       

Q82  -0.63          0.72     

Q83 0.31 -0.50  0.35 -0.40       0.78     

Q84 0.54 -0.49  0.31 -0.35     0.31  0.80     

Q85 0.54 -0.49  0.31 -0.35     0.31  0.80     

Q86 0.48         0.48       

Q87 0.31    -0.54       0.69     

88 0.36     -0.36    0.63       

الجذر 
 2.9 3.2 5.2 5.6 5.9 6.4 6.7 7.2 2.3 2.5 3.2 4.0 4.6 5.6 6.4 14.4 الكامن

نسبة التباين 
 3.5 3.8 6.2 6.7 7.1 7.7 8.1 8.6 2.8 3.0 3.8 4.9 5.6 6.7 7.7 17.3 الكلي
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