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 ملخص:

تتناول هذه الدرا�سة اإحدى الق�سايا املهمة يف حياة الالجئني الفل�سطينيني، وهي»دور 
موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية يف تعزيز ثقافة حق العودة«، وذلك بالرتكيز على مركز يافا 
اأن�سطته وم�سامينها وبراجمه  اأهداف املركز وحمتوى  اأمنوذجًا، من خالل حتليل  الثقايف 

التي يقدمها كو�سائل لتحقيق هذه االأهداف.
والفعاليات  والربامج  االأن�سطة  جملة  خالل  من  الدور  هذا  معرفة  اإىل  تهدف  وهي 
االأفراد  �سخ�سية  على  تاأثري  لها  كان  اإذا  وما  االآن،  حتى  تاأ�سي�سه  منذ  املركز  قدمها  التي 
امل�ساركني، وتعميق ما لديهم من اأمناط االهتمام على م�ستوى ال�سعور والتفكري وال�سلوك 
باالرتباط ببلدهم االأ�سلي. وبخا�سة اإن االإ�رسائيليني قد بنوا توجهاتهم مل�ستقبل الالجئني 
على مقولة »اإن الكبار �سيموتون واالأبناء �سين�سون« ،وبالتايل يتحقق الف�سل بني الالجئ 

وبلده االأ�سلي.
 وعلى الرغم من تعدد االأن�سطة والربامج املقدمة، فقد تناولت بع�س هذه الفعاليات 
التي �سكلت اأ�سا�سا الأن�سطة املركز، وهي: الرحالت اجلماعية، برنامج اإعرف وطنك، معار�س 
العرو�س  الوطن وال�ستات،  اأطفال الجئني يف  االإنرتنت بني  ال�سور والرتاث، االت�سال عرب 
امل�رسحية والفنون ال�سعبية )فرقة عائدون(، الندوات واملحا�رسات وور�س العمل، امل�سريات 

واملهرجانات اجلماهريية.
كما ُدر�س تاأثري هذه االأن�سطة والربامج با�ستخدام ا�ستبانة �سمت ثالثة حماور: االأول؛ 
االأن�سطة  يف  امل�ساركة  درجة  يقي�س  والثاين؛  املبحوثني،  عن  اأولية  معلومات  على  ي�ستمل 
التي ينظمها املركز، والثالث؛ يقي�س مدى تاأثري االأن�سطة والفعاليات التي يقدمها املركز يف 
تكري�س ثقافة حق العودة على م�ستوى: ال�سعور والتفكري وال�سلوك. وقد ُجمعت بو�ساطة هذه 
اال�ستمارة بيانات عن عينة الدرا�سة ملعرفة تاأثري هذه الربامج عليهم من خالل م�ستويني 
رئي�سني: م�ستوى درجة امل�ساركة والتفاعل مع هذه اخلدمات. وم�ستوى نوع الن�ساط الذي 

مت التفاعل معه ب�سكل اأكرب.
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 وقد جاءت النتائج يف ملخ�سها على النحو االآتي:
 • هناك تاأثري كبري جدا الأن�سطة مركز يافا الثقايف وفعالياته يف تكري�س ثقافة حق	
العودة لدى الالجئني الفل�سطينيني يف خميم بالطة على م�ستويات ال�سعور، والتفكري، 
ا�ستجابات املفحو�سني  الكلية ملتو�سط  الن�سبة املئوية  وال�سلوك كافة، حيث بلغت 
على جميع الفقرات جلميع املجاالت )93.67%(. وجاء ترتيب املجاالت تبعا لدرجة 
جمال  الثانية:  املرتبة  ال�سعور،  جمال  االأوىل:  املرتبة  االآتي:  النحو  على  التاأثري 

التفكري، املرتبة الثالثة: جمال ال�سلوك.
• املركز، كّلما زادت  كلما زاد م�ستوى امل�ساركة يف االأن�سطة والفعاليات التي ينظمها	
قت لديهم اأمناطًا من االهتمام على م�ستوى  درجة مت�سك االأفراد بحق العودة، وعمَّ

ال�سعور وال�سلوك باالرتباط ببلدهم االأ�سلي.
تعزيز ثقافة حق الالجئني  • اإن االأن�سطة كافة التي ينظمها املركز لها تاأثري كبري يف 	

يف العودة اإىل ديارهم بغ�س النظر عن نوع الن�ساط.
يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى  • دلت النتائج على وجود فروق دالة اإح�سائيا 	
املنت�سبني وامل�ساركني يف اأن�سطة مركز يافا الثقايف تعزى ملتغري اجلن�س. وجاءت 
هذه الفروق على م�ستوى التفكري وال�سلوك، وعلى الدرجة الكلية ل�سالح الذكور، اأما 

على جمال م�ستوى ال�سعور فلم يكن هناك فروق تعزى ملتغري اجلن�س.
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Abstract:

This study focuses on one of the essential questions in the life of the 
Palestinian refugees, it is the role of social institutions in enhancing the 
culture of the Right of Return. In this matter, the Jaffa Cultural Centre 
is an eloquent example. We will analyze its objectives, activities, and the 
programs it offers for the achievement of such objectives.

The study’s aim was to obtain knowledge on the role of the Jaffa Cultural 
Centre through its activities and actions offered since its establishment, in 
order to know the impact they had on the participating individuals. Thus, this 
analysis enabled us to get an insight into the participants feelings, thoughts, 
and behavior with relevance to their attachment to their homeland. On the 
issue of the fate of the refugees, the Israelis have nourished their future on 
the consideration that “the Old will die and the Young will forget”, causing 
the breach between the refugee and his homeland.

Among the numerous activities that the Centre proposes we have 
selected a few which constitute the backbone of its programs: the group 
tours, like the “Know your Land” program, the exhibitions of photos and 
cultural heritage, the internet communication between children refugees 
and those in the Diaspora, theatre plays, popular arts, such as the ‘A’edoun 
group’, the talks, the seminars and the workshops, the festivals and public 
manifestations.

The Questionnaires used were built around three themes: 1) basic 
data about the participants; 2) their degree of participation in the Centre’s                
activities; 3) the effects of these activities and actions on enhancing the   
culture of the Right of Return as expressed in their feelings, thoughts and 
behavior. The questionnaire aimed at obtaining data about the degree of 
their participation in the activities, their interaction with them and the type 
of activity which appealed most to the participants.
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The results from this survey were the following:

The activities of the JCC have a great effect on the culture of the Right 
of return of the Palestinian refugees in the Balata camp at the levels of 
their feelings, thoughts and behavior. Data obtained revealed a strong                 
involvement on the part of the participants at all levels and in all activities 
(93.67%). Feelings held the first place in this rating, then the thoughts and 
then behavior.

The greater their involvement in the activities the stronger was their 
attachment to the Right of Return accentuating their feelings and their 
behavior concerning their homeland

The activities in general, of whatever kind, have a deep effect on 
strengthening the attachment to the Right ofReturn

Discrepancies were found at the level of the thoughts and behavior 
between the two genders. The male participants reached higher scores in 
thoughts and behavior, however, at the level of feelings the scores revealed 
no significant differences.
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مقدمة:
اأي ما  األف فل�سطيني،  اأثر حرب فل�سطني عام 1948م ت�رسد ما يزيد عن 700  على 
الذي بلغ 1،38 مليون ن�سمة،  الفل�سطينيني حينذاك  لل�سكان  االإجمايل  العدد  يعادل ن�سف 
لبنان  يف  الالجئني  هوؤالء  غالبية  توزع  وقد  غازيت،1995(،  )�سلومو  الجئني  واأ�سبحوا 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  ن�سيب  وكان  غزه،  وقطاع  الغربية  وال�سفة  واالأردن  و�سوريا 

منها ما يقارب ن�سف مليون الجئ )وزارة االإعالم الفل�سطينية، 1995(.
والالجئون هم ال�سكان العرب الذين فقدوا منازلهم ووطنهم نتيجة حلرب العام 1948 
هم  اأو  باالإكراه،  بطردهم  اليهودية  القوات  قامت  حيث   .)1999 واآخرون،  الفرا  )يو�سف 
اليهودية  القوات  يد  على  للمجازر  وتعر�سوا  القتل،  من  خوفا  وديارهم  بيوتهم  تركوا  من 
اإىل  الفل�سطينية  امل�سادر  ح�سب  لالجئني  االإجمايل  العدد  وي�سل  الهرب،  على  الإجبارهم 
حوايل 6 ماليني الجئ االآن، وي�رس الفل�سطينيون على حق جميع الالجئني يف العودة اإىل 
منازلهم وممتلكاتهم وتقدمي التعوي�س لهم كما جاء يف قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

رقم 194.
يبدو من  االإ�رسائيلي، وقد  العربي  ال�رساع  ت�سكل جوهر  اأن م�سكلتهم  الالجئون  يرى 
م ال�سحايا الذين ت�رسروا ب�سورة مبا�رسة ق�سية الالجئني بو�سفها االأكرث  الطبيعي اأن يقّوّ
اأهمية واإحلاحا )كرمة النابل�سي،2006(، ويرى الفل�سطينيون يف م�سالة الالجئني اأنها - يف 
االأ�سا�س- ق�سية �سيا�سية وقومية ولي�ست اإن�سانية فقط، ولهذا فال بد الأي حل لها اأن يتعامل 
مع ق�سية ت�رسدهم وفقدانهم للوطن، واأن يكون هذا احلل عادال ونزيها ومرتكزا اإىل قرارات 
الذي  القرار  وهو  رقم 194،  العامة  اجلمعية  قرار  بتطبيق  العدالة  وتتحقق  املتحدة.  االأمم 

يعرتف بحق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة اإىل منازلهم. 
وقد اأدرك االأبناء اأن نزوح اآبائهم واأجدادهم جاء ب�سكل رئي�س نتيجة لعدوان يهودي 
�سهيوين على القرى واملدن وجتمعات ال�سكان العرب يف فل�سطني، واأن االأ�ساليب امل�ستعملة 
كثريا ما ات�سمت باالإرهاب والفظاعة وارتكاب املجازر ون�رس الذعر واخلوف واأ�ساليب احلرب 

النف�سية بق�سد دفع ال�سكان العرب اإىل الفرار )�رسيف كناعنه، 2000(.
وبالرغم من جتربة اللجوء هذه، وما حتمله من خربات قا�سية على نفو�س الالجئني 
الذين اقتلعوا من اأر�سهم، فاإنها مل تثبط من عزائمهم، ومل متنعهم من موا�سلة دورهم الوطني 
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واالإن�ساين، فما زالوا يتم�سكون بهويتهم وانتمائهم لالأر�س )املتوكل طه، 1997(، وا�ستمروا 
يف احلياة، ووظفوا هذه املاأ�ساة الوطنية الإعادة ت�سكيل ال�سخ�سية الوطنية وبنائها. لذا ما 
اإن ا�ستقرت بهم االأو�ساع ن�سبيا يف خميمات اللجوء حتى بداأوا يفكرون، وب�سكل جدي، كيف 
ُيرتك  فلم  وتعليمهم.  اأبنائهم  تن�سئة  بدورها يف  لتقوم  املختلفة  موؤ�س�ساتهم  بناء  يعيدون 
اجتماعية  تن�سئة  موؤ�س�سات  باعتبارها  اأ�رسهم  ترتك  ومل  املخيم،  داخل  لوحدهم  ال�سباب 
من  وغريها  واحلزبية  التنظيمية  املوؤ�س�سة  مار�ست  بل  لوحدها،  �سخ�سيتهم  مالمح  تر�سم 
املوؤ�س�سات كاللجان ال�سعبية واملراكز الثقافية دورا بارزا يف ت�سكيل �سخ�سية ال�سباب. ففي 
اأرادها االحتالل �سخ�سية حمطمة �سعيفة يائ�سة، عملت هذه املوؤ�س�سات على  التي  الوقت 
ت�سكيل هذه ال�سخ�سية اأو اإعادة منت�سبيها على اأ�س�س وطنية، وبخا�سة اأن العودة اإىل الديار 
�سلوكا  اأعماقهم وترجموه  انغر�س يف  الفل�سطينيني هاج�سا كبريا  الالجئني  قد �سكلت لدى 
وممار�سة، واأ�سبح معيارا يحدد مدى عمق االرتباط باالأر�س والوطن، وموؤ�رسا على تقبل 
املجتمع لكل من يتمثل هذه القيم واملفاهيم، فقد كر�ست كثري من املوؤ�س�سات العاملة يف 
حيزا  واأعطت  اهتمامها،  جل  الوطني،  البعد  ذات  االأهلية  املوؤ�س�سات  وبخا�سة  املخيمات، 
اأذهان الالجئني  كبريا لرباجمها واأن�سطتها للرتكيز على غر�س قيم العودة ومفاهيمها يف 
الفل�سطيني  الت�سبث  من  تغري  اأن  واإغراءاتها  التوطني  م�ساريع  كل  ت�ستطع  »ومل  وعقولهم 
لكل  االإيجابي  املجتمع  تقومي  م�ستفيدة من  العودة«)�سخر حب�س، 1997(.  بالعودة وحق 
لبذل  وتدفعهم  واالعتزاز،  بالفخر  ميار�سونها  من  ُت�سعر  التي  وامللتزمة،  الوطنية  االأفعال 
تكون  اأن  غريبا  يكن  فلم  بالعودة،  بحقهم  بالتم�سك  املت�سمة  ال�سلوكية  االأفعال  املزيد من 
اأعلى ن�سبة من ال�سهداء واجلرحى واالأ�رسى املخيمات مقارنة بعدد �سكانها، حيث �سكل ذلك 

موؤ�رسا وا�سحا على دور هذه املوؤ�س�سات يف تن�سئة منت�سبيها تن�سئة وطنية.
ومن هذه املوؤ�س�سات مركز يافا الثقايف الذي تاأ�س�س �سنة 1996م على اأيدي جمموعة 
متميزة من املن�ساأ نف�سه بهدف تنمية الوعي الذاتي بواقع الالجئني وحقوقهم وتطويره، وكذلك 
اإر�ساء مفاهيم املجتمع املدين على اأ�سا�س احرتام حرية الراأي والفكر والتعبري، واأي�سا تنمية 
الطفل الفل�سطيني فكريا وثقافيا واجتماعيا وتوعيته بحقوقه، وتاأكيد مت�سكه بحق الالجئني 
الثابت بالعودة، للو�سول اإىل جيل قادر على امل�ساهمة يف ر�سم مالمح الكيان الفل�سطيني 
امل�ستقبلي، والنهو�س باملجتمع املحلي وموؤ�س�ساته نحو جمتمع فل�سطيني ميتلك مقومات 
البقاء والنهو�س والتحرر واال�ستقالل وا�ستعادة حقوقه امل�رسوعة. كما يهدف املركز فيما 
الوعي  وزيادة  الفل�سطيني وتطويره،  الوطني  والرتاث  باالأر�س  االرتباط  تعزيز  اإىل  يهدف 

باحلقوق الوطنية الفل�سطينية، والعمل على اإبرازها )ن�رسة تعريفية مبركز يافا الثقايف(.



دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز ثقافة حق العودة عند 

د. عماد إشتيةالالجئني الفلسطينيني: دراسة تطبيقية على مركز يافا الثقافي مبخيم بالطة

Čđ

مشكلة الدراسة:
حياة  يف  الثقايف  يافا  مركز  ميار�سه  الذي  الدور  معرفة  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتحدد 
واالرتباط  ومفاهيمها،  العودة  حق  قيم  لتعزيز  بالطة  خميم  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
بالقرى واملدن االأ�سلية التي هاجروا منها من خالل جملة االأن�سطة والربامج والفعاليات 
التي قدمها املركز منذ تاأ�سي�سه حتى االآن، وما اإذا كانت هذه االأن�سطة والربامج قد عمقت 
لدى االأجيال التي ولدت يف املخيم، وبخا�سة ال�سباب منهم، روح االنتماء، وخلقت لديهم 
ال�سلوك والتفكري وال�سعور باالرتباط ببلدانهم االأ�سلية.  اأمناطًا من االهتمام على م�ستوى 
وذلك من خالل حتليل م�سامني هذه االأن�سطة والربامج والفعاليات ومعرفة تاأثريها على 
�سخ�سية االأفراد املنت�سبني لهذا املركز، اأو هوؤالء الذين �ساركوا وتفاعلوا معها اأو ا�ستفادوا 
منها، وبخا�سة اأن االإ�رسائيليني قد بنوا توجهاتهم حيال م�ستقبل الالجئني على مقولة »اإن 

الكبار �سيموتون واالأبناء �سين�سون«، وبالتايل يتحقق الف�سل بني الالجئ وبلده االأ�سلي.

أهمية الدراسة:
تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من كونها تبحث يف واحد من املو�سوعات املهمة يف حياة 
ال�سعب الفل�سطيني وم�ستقبله، وهو حقهم يف عودتهم اإىل الديار والبيوت واملمتلكات التي 
هجروا منها عام 1948، الأن ق�سية الالجئني تتعر�س يف هذه املرحلة اإىل خطر كبري بفعل 

ال�سغوط الدولية التي ت�ستهدف النيل من حقهم يف العودة.
اإ�سافة اإىل اأنها تبحث يف واحدة من اأهم العمليات االجتماعية، وهي عملية التن�سئة 
الالجئني  وال�سلوك يف حياة  ال�سعور والتفكري  اأمناط من  االجتماعية، ودورها يف تكري�س 
دور  وبخا�سة  الالجئني،  اأبناء  لدى  وتعزيزها  العودة  حق  ثقافة  لتعميق  الفل�سطينيني 
املوؤ�س�سات  وبني  الر�سمية(،  )غري  االأولية  املوؤ�س�سات  بني  تقع  التي  الو�سيطة  املوؤ�س�سات 
حياة  يف  مرجعية  موؤ�س�سات  ت�سكل  اأنها  على  اأحيانا  اإليها  ينظر  التي  )الر�سمية(  الثانوية 

الالجئني.
اإن اأهمية ق�سية الالجئني واأهمية عملية التن�سئة االجتماعية على اختالف املوؤ�س�سات 

التي تقوم بها هي التي اأعطت هذه الدرا�سة اأهمية ا�ستثنائية.
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أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الهدفني االآتيني:  

م�سمون اأهداف مركز يافا الثقايف، واالأن�سطة والربامج التي ينظمها، والتي  حتليل . 1
ي�سعى بو�ساطتها اإىل تعزيز مفاهيم واأمناط �سلوك مرتبطة بحق عودة الالجئني 

اإىل ديارهم.
معرفة مدى تاأثري هذه الربامج من. 2 حيث: درجة امل�ساركة، ونوعية الن�ساط التي 
متت امل�ساركة فيه على توجهات الالجئني نحو ق�سايا تتعلق بحقهم يف عودتهم 

اإىل ديارهم ومنازلهم التي ُهّجروا منها.

اإلطار النظري:
االأقل،  على  واحدة  جماعة  اإىل  وينتمي  جمتمع  يف  يعي�س  اجتماعي  كائن  االإن�سان 
االإن�سان  لكان  ولوالها  الثقافة،  بامتالك  يتمتع   - الكائنات  باقي  دون  من  فقط  وهو- 
تالزم  وهي  الرئي�س،  االإن�ساين  الوجود  �رسط  هي  فالثقافة  احليوانات،  من  حيوان  جمرد 
و�سلوكهم،  ونفو�سهم  االأفراد  عقول  يف  توجد  وهي  املتميز،  جوهره  وتعطيه  الوجود  هذا 
فهم يعي�سون �سمنها ويتوا�سلون عن طريق رموزها ومناذجها وياأخذونها )يكت�سبونها( 
من خالل التجارب احلياتية، وعن طريق التن�سئة االجتماعية من امليالد اإىل املوت، ومن 
خالل جمموعة من املوؤ�س�سات التي تقوم بهذا الدور، �سواء اأكانت موؤ�س�سات اأولية: كاالأ�رسة 
مرجعية:  موؤ�س�سات  اأم  والعمل،  واجلامعة  كاملدر�سة  ثانوية:  اأم  والرفاق،  اللعب  وجماعة 

كالنادي، اأو امل�سجد، اأو احلزب ال�سيا�سي وغريها.
االأفراد يف  اأفراد املجتمع، واإن  اأن يتعلمها  وهي ثابتة ن�سبيا وال تتغري ب�سهولة بعد 
نوع  بح�سب  املواقف  اإزاء  اأفعالهم  ردود  يف  يختلفون  واحدة  لثقافة  واحلاملني  املجتمع 
الثقافة التي ينتمون اإليها، وح�سب املوقع االجتماعي الذي ي�سغلونه يف البناء االجتماعي، 

وبح�سب حالتهم االنفعالية )عاطف و�سفي، 1981(.
فالثقافة هي اأ�سلوب احلياة اإجمااًل، اأي هي النظام االجتماعي، وما له من معتقدات 
وعادات توجه ال�سلوك والتفاعل بني االأفراد واجلماعات وت�سبطه وتنمط هذا ال�سلوك بحيث 

ي�سبح منطًا اأو اأ�سلوب حياة.
باأنها  التن�سئة االجتماعية فهناك تعريفات متعددة لها حيث يعرفها )النكتون(  اأما 
حماولة االأفراد على تكييف ت�رسفاتهم ال�سخ�سية طبقا ملا ينا�سب اجلماعات واملجتمعات 
اأما )هريي جون�سون( فيعدها عملية تعلم   .)1969 ،Langton( منها  التي يكونون جزءاً 
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اجتماعي ت�ساعد املتعلم على اأداء اأدواره يف املجتمع والتفاعل مع االآخرين بطريقة يقرها 
.)1961،Johnson( املجتمع ويعرتف بها ويريد بلورتها وتر�سيخها

كيفية  طريقها  عن  الفرد  يتعلم  التي  بالعملية  االجتماعية  التن�سئة  )دو�سن(  ويعرف 
اإليها، واكت�سابه لل�سلوك االجتماعي الذي ترغب فيه تلك  التكيف مع اجلماعة التي ينتمي 
االجتماعية  التن�سئة  باأن  )بار�سونز وبلري( فيعتقدان  اأما   .)1969 ،Dawwson( اجلماعة 
 Parsons( التفاعل  باالأ�سا�س على  تعتمد  واإمنا هي عمليات معقدة  لي�ست جمرد مواقف، 

.)1956 ،and Bales
مع  تفاعله  يف  الطفل  لها  يتعر�س  التي  واالكت�ساب  والتغري  الت�سكل  عملية  وهي 
االأفراد واجلماعات و�سوال به اإىل مكانة بني النا�سجني يف املجتمع بقيمهم واجتاهاتهم 
ومعايريهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهي عملية التفاعل االجتماعي التي يكت�سب فيها الفرد 

�سخ�سيته االجتماعية التي تعك�س ثقافة املجتمع )عاطف ابو جادو، 2006(.
والقيم  والرموز  لثقافة جمتمعه ولغته، واملعاين  الفرد  اكت�ساب  وهي تت�سمن عملية 
التفاعل  التي حتكم �سلوكه، وتوقعات االآخرين و�سلوكهم، والتنبوؤ با�ستجاباتهم واإيجابية 

معهم)دبابنه وحمفوظ،1984(.
ويعرف بار�سونز التن�سئة االجتماعية باأنها عملية تعليم تعتمد على التلقني واملحاكاة 
والتوحد مع االأمناط العقلية والعاطفية واالأخالقية عند الطفل الرا�سد، وهي عملية تهدف اىل 
اإدماج عنا�رس الثقافة يف ن�سق ال�سخ�سية، وهي عملية م�ستمرة وال نهاية لها )فرح،1980(، 
اإىل �سخ�س اجتماعي عرب جماعات متنوعة يف  البيولوجي  الكائن  وهي باخت�سار حتول 

نوعها لكنها مرتابطة يف وظائفها )العمر، 2004(.
الفرد بو�ساطتها يف املجتمع، وتدمج  التي ُيدمج  اإذاً هي تلك   فالتن�سئة االجتماعية 
ثقافة املجتمع يف الفرد، وهي عملية تعلم ي�ستطيع الفرد من خاللها اأن يتكيف مع معايري 
اجلماعة وت�سوراتهم وعاداتهم وقيمهم التي يعي�سون فيها، وتتم التن�سئة من خالل تفاعل 
الفرد مع البيئة املحيطة تفاعاًل مبا�رساً ليكت�سب هويته ال�سخ�سية، وي�سهم يف جتديد ثقافة 
احل�سن،  )اإح�سان  املجتمع  يف  والتاأثري  االإبداع  على  قادرة  ال�سخ�سية  وت�سبح  جمتمعه، 

.)1992
فهي، بهذا املفهوم، عملية تعلم واكت�ساب اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل 
ودينامية،  وم�ستمرة  دائمة  االجتماعي، وهي  بعده  ويحقق  االجتماعية،  اأدواره  من خالل 
وت�ستمل على جدل التفاعل بني الفرد واملجتمع، وتتم من خالل موؤ�س�سات عدة تبعا لنوع 
املجتمع الذي نعي�س فيه �سواء اأكان جمتمعا تقليديا اأم كان جمتمعًا حديثا، وهذه العملية 
الرفاق  وجماعات  كاالأ�رسة  االأولية،  املوؤ�س�سات  هي:  ثالثة  م�ستويات  يف  حتديدها  ميكن 
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واللعب واجلرية. واملوؤ�س�سات الثانوية اأو الر�سمية، كاملوؤ�س�سات التعليمية وموؤ�س�سات و�سائل 
االإعالم وموؤ�س�سات العمل وغريها. اأو املوؤ�س�سات املرجعية ومتثلها بع�س اجلماعات االأولية 
اأو جماعات ثانوية كاالأحزاب ال�سيا�سية واملراكز الثقافية مبا حتمله من معان  كالقبيلة، 

وقيم ياأخذ بها الفرد امل�سارك يف ع�سويتها.
يالحظ من التعريفات ال�سابقة اأن التن�سئة االجتماعية عملية مهمة للفرد واملجتمع، 
حيث تتولد منها �سمات ال�سخ�سية االجتماعية، اإذ اإن الفرد، بدون اأهداف عليا وبدون و�سائل 
تتطلبها  التي  واملعلومات  والتجارب  اخلربات  اكت�ساب  يف  ت�ساعد  التي  والتدريب  التعليم 
يحتاجها  التي  وقابلياته  قدراته  وتنمية  نف�سه  تطوير  ميكنه  ال  والعامة،  اخلا�سة  حياته 
االأدوار  منهم  فيتعلم  به  املحيطني  االفراد  من  وتن�سئته  تربيته  الفرد  ويكت�سب  املجتمع، 

االجتماعية والعادات والتقاليد والقيم واالأخالق التي تعد من �رسورات احلياة االإن�سانية.
وعلى الرغم من دور االأ�رسة املهم واالأويل يف تن�سئة الفرد، فاإن املوؤ�س�سات الثانوية 
من  كثرياً  وتقّوم  تعّدل  اأن  وت�ستطيع  ال�سخ�سية،  بناء  يف  كبريا  اإ�سهاما  ت�سهم  واملرجعية 
العادات واالأمناط ال�سلوكية التي اكت�سبوها من اأ�رسهم، واإك�سابها عادات �سليمة واجتاهات 
اإيجابية، كما ت�ستطيع اأن توؤثر يف جممل حياة الفرد اإذا قامت بوظيفتها على الوجه االأمثل، 
التي يحر�س املجتمع على غر�سها يف  القيم واالجتاهات  فهي جمتمع �سغري تتجلى فيه 
البّناء مع  االإيجابي  للتفاعل  االأبناء  اأن يتزود بها  التي البد  اأبنائه، واملعارف واملهارات 

بيئتهم، ومع الع�رس الذي يعي�سون فيه مواكبة وفهمًا ومتثاًل.
التن�سئة  موؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  االجتماعية  التن�سئة  عملية  من  اإذاً-  فالهدف- 
اإىل كائن اجتماعي قادر  الفرد من كائن بيولوجي فقط  االجتماعية املختلفة، هو حتويل 
ال�سوي مع االآخرين، والقيام باالأدوار املتوقعة منه، و االندماج يف خمتلف  التفاعل  على 
جوانب احلياة �سمانا ال�ستقراره وا�ستمراره وحفظا لقيمه وتقاليده، وذلك بتحويل االأفراد 
بحيث  فيه  ال�سائدة  احلياة  واأمناط  ومعايريه  بقيمه  ملتزمني  اأع�ساء  اإىل  املجتمع  داخل 
يكت�سب طبيعته االإن�سانية. ولذلك فقد �سكلت التن�سئة االجتماعية اإحدى العمليات التي ميكن 
اأ�ساليب احلياة االجتماعية  حياته لتتوافق مع  اأ�ساليب  من  الفرد  يغرّي  اأن   - مبوجبها   –
واإيجاد  االأجيال،  عرب  الثقافة  نقل  هي:  رئي�سة  اأدوار  بثالثة  تقوم  فهي  وبذلك  اجلديدة، 

الثقافة، وتغيري الثقافة مبا ميكن اإدخاله من قيم جديدة لعقول االأفراد.
تعد  حيث  الدرا�سة،  لهذه  موجهًا  اإطاراً  الرمزية  التفاعلية  النظرية  على  اعتمدنا  لقد 
النظرية التفاعلية الرمزية من اأكرث املدار�س االجتماعية اهتماما بالتفاعل االجتماعي يف 
اإذ  الفرد واالآخرين،  التن�سئة االجتماعية، فهي بنظرها عملية تفاعلية م�ستمرة بني  عملية 
يتعلم الفرد من خاللها كيف ي�ستجيب ل�سلوكيات االآخرين. وكيف يعدل من هذه ال�سلوكيات 
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بناء على ردود اأفعالهم جتاهه وتفاعلهم معه، وتتم عملية اال�ستجابة هذه تتم من خالل 
وتاأويلها.  االآخرين  من  ال�سادرة  والرموز  وال�سلوكيات  واالأفعال  املعاين  دالالت  تف�سري 

)اإح�سان حممد احل�سن، 2005(.
ويرى »ت�سارلز كويل«اأن الذات يف جوهرها هي ذات اجتماعية وهي نتاج اجتماعي، 
اإال من خالل عملية التن�سئة والتفاعل االجتماعي مع االآخرين  اأنها ال تنمو وال تتطور  اأي 
املحيطني به يف املجتمع، حيث يعتقد كويل اأن الفرد ينمو ويتطور اإىل ذات اجتماعية عرب 
اأفعال  بناء على ردود  �سلوكه  باأن يغري ويعدل من  للفرد  ت�سمح  تفاعلية متنوعة  عمليات 
االآخرين اأو تقوميهم له، وي�سمي كويل هذه العملية املراآة العاك�سة للذات، اأي اأن �سعور الفرد 
بذاته واإدراكه لها ووعيه بها لي�س �سوى انعكا�س لردود اأفعال االآخرين نحوه ونحو �سلوكه 

.)1984 ،Cooley(
اإن عملية تكوين الذات، التي هي اأ�سال عملية دائمة ومتوا�سلة،  متر بثالث مراحل هي 

:)1984،Mead(
يرونه عندما يتفاعل معهم؟. • مرحلة تخيل الفرد لذاته كما تبدو اأمام االآخرين، اأي كيف 	

• تقوميهم له. مرحلة تخيل الفرد حلكم االآخرين اأو	
الفرد  يطور  والتي  له،  وتقوميهم  • االآخرين 	 حكم  نتيجة  معينة  مب�ساعر  الفرد  اإح�سا�س 

بو�ساطتها م�ساعر معينة نحو نف�سه كالفخر اأو الكربياء اأو الذكاء اأو النزاهة اأو ال�سدق.
وهكذا فاإننا باعتبارنا اأفراداً داخل املجتمع، وبح�سب التفاعلية الرمزية نرى اأنف�سنا 
ا وتقييمهم الأفعالنا، فما ذاتنا �سوى انعكا�س لوجهات  ونقومها من وجهة نظر االآخرين عنَّ
نظر االآخرين، فمثال اإذا عامل النا�س �سخ�سا ما على اأنه منا�سل، و�سعر اأنهم يت�رسفون معه 
على هذا االأ�سا�س، فاإن هذا ال�سخ�س �سيطور مفهوما عن ذاته باأنه منا�سل حقا، و�سيبذل 
ق�سارى جهده، ليقوم باأمناط �سلوكية توؤكد هذه القيمة، و�سي�سعر عندها بالفخر واالعتزاز 

لهذا التقومي، مما يدفعه لبذل املزيد من االأفعال ال�سلوكية املت�سمة بالن�سال.
والأن مركز يافا الثقايف اأعطى تقوميًا اإيجابيا كبريا ملنت�سبيه، ولكل االأ�سخا�س الذين 
متثلوا القيم الن�سالية والوطنية التي ظهرت من خالل �سلوكهم الوطني، ومتثلت يف التاأكيد 
على احلقوق الوطنية الفل�سطينية، وبخا�سة حق الالجئني يف العودة اإىل وطنهم ومنازلهم 
ينتمون  التي  اجلماعة  داخل  تقبال  اأكرث  باأنهم  االأ�سخا�س  منها، فظهر هوؤالء  التي �رسدوا 
من  التقبل  هذا  ا�ستمرار  على  للحفاظ  �سلوكهم  على  ذلك  فانعك�س  املجتمع،  وداخل  اإليها، 
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اأمناط  وترجمتها  القيمة  لتاأكيد هذه  اجلهد  وبذل  ذاتهم،  تطوير مفاهيم وطنية عن  خالل 
�سلوك يف ت�رسفاتهم، وبذل مزيد من االأفعال ذات التقومي املجتمعي االإيجابي حتى يتعزز 
ال�سعور لدى الفرد بالفخر واالعتزاز، وحتقيق الذات، التي تعد واحدة من احلاجات املهمة 

عند الفرد باأن يكون مقبواًل وحمبوبا داخل املجتمع حتى يحقق ذاته االجتماعية.

أسئلة الدراسة:
ال�س�ؤال الأول: ما درجة امل�ساركة يف االأن�سطة املختلفة مع مركز يافا الثقايف؟

م�ساركتهم،  درجة  ح�سب  املنت�سبون  فيها  �سارك  التي  االأن�سطة  ترتيب  ما  الثاين:  ال�س�ؤال 
وح�سب اأهميتها من وجهة نظرهم؟

لدى  العودة  حق  ثقافة  تعزيز  يف  املركز  ينظمها  التي  االأن�سطة  دور  ما  الثالث:  ال�س�ؤال 
الالجئني الفل�سطينيني على م�ستوى ال�سعور والتفكري وال�سلوك؟

فرضيات الدراسة:
االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الأوىل:  الفر�سية 
متغري  اإىل  تعزى  الفل�سطينيني،  الالجئني  لدى  العودة  حق  ثقافة  تعزيز  يف   )0.05≥α(

م�ستوى امل�ساركة يف االأن�سطة ودرجتها والفعاليات التي ينظمها مركز يافا الثقايف.
االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الثانية:  الفر�سية 
نوع  ملتغري  تعزى  الفل�سطينيني،  الالجئني  لدى  العودة  حق  ثقافة  تعزيز  يف   )0.05≥α(

امل�ساركة يف االأن�سطة والفعاليات التي ينظمها مركز يافا الثقايف.
االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الثالثة:  الفر�سية 
الفل�سطينيني، تعزى ملتغري جن�س  العودة لدى الالجئني  )α≤0.05( يف تعزيز ثقافة حق 

امل�ساركني يف االأن�سطة والفعاليات التي ينظمها مركز يافا الثقايف.

املنهج واإلجراءات:
وقد ت�سمن االآتي:

املنهج املستخدم:
الأنهما  امل�سمون،  حتليل  اىل  اإ�سافة  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
االأن�سب للتعرف اإىل دور املركز، وما يقوم به من اأن�سطة وفعاليات تعمل على تعزيز ثقافة 

حق العودة لدى الالجئني الفل�سطينيني.
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جمتمع الدراسة:
الثقايف  يافا  مركز  اأن�سطة  يف  امل�ساركني  االأفراد  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 

واملنت�سبني اإليه عند اإجراء هذه الدرا�سة، والبالغ عددهم ح�سب م�سادر املركز 370 فرداً. 

عينة الدراسة:
الدرا�سة  تكون ممثلة ملجتمع  ع�سوائية منتظمة حتى  بطريقة  الدرا�سة  اختريت عينة 
حيث اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها )51( فرداً �سكلت ما ن�سبته 14% تقريبا من جمتمع 

الدرا�سة.

أداة الدراسة:
طور الباحث ا�ستبانة خا�سة من اأجل التعرف اإىل دور موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية 
�سورتها  يف  االأداة  تكونت  وقد  الفل�سطينيني،  الالجئني  لدى  العودة  حق  ثقافة  تعزيز  يف 
العمر،  يف،  مثل:   املفحو�سني  عن  اأولية  بيانات  ت�سمن  االأول:  اأجزاء:  ثالثة  من  النهائية 
و اجلن�س، وامل�ستوى التعليمي، و�سنوات امل�ساركة، وعدد ال�ساعات التي يق�سيها املنت�سب 
اأ�سبوعيا يف املركز، وم�ستوى امل�ساركة باالأن�سطة التي ينظمها مركز يافا الثقايف، اإ�سافة 
يافا. واملطلوب من  التي ميار�سها مركز  االأن�سطة املختلفة  اأنواع  التي تقي�س  الفقرات  اإىل 
املفحو�س اأن يقوم برتتيبها ح�سب االأولوية من حيث درجة م�ساركته يف هذه االأن�سطة. وقد 
بلغ عدد هذه االأن�سطة �ستة اأن�سطة عر�ست على املفحو�سني يف جدول ب�سكل ع�سوائي، اأما 
اجلزء الثاين: فقد احتوى �سلمًا تدرجيًا ح�سب طريقة ليكرت من اأجل قيا�س درجة امل�ساركة 
يف االأن�سطة مع مركز يافا الثقايف، حيث بلغ عدد فقرات هذا املقيا�س )11( فقرة، �سممت 
على اأ�سا�س مقيا�س ليكرت خما�سي االأبعاد. وقد بنيت الفقرات باالجتاه االإيجابي واأعطيت 

االأوزان كما هو اآت: 
بدرجة كبرية جدا: خم�س درجات 

بدرجة كبرية: اأربع درجات 
حمايد: ثالث درجات 

بدرجة قليلة: درجتان 
بدرجة قليلة جدا: درجة واحدة 

وبذلك تكون اأعلى درجة يف املقيا�س =5× 11= 55، واأقل درجة = 1× 11= 11،
اأما اجلزء الثالث من اال�ستبانة فقد ت�سمن مقيا�سًا مرتبطًا بتكري�س ثقافة حق العودة 
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على م�ستوى ال�سعور والتفكري وال�سلوك، حيث بلغ عدد فقرات املقيا�س ع�رسين فقرة، وزعت 
على ثالثة جماالت رئي�سة على النحو االأتي:

اجلدول )1(: 
توزيع الفقرات املرتبطة بتكريس ثقافة حق العودة 

على مستوى الشعور والتفكري والسلوك

عدد الفقراتأرقام الفقراتالمحاور 

 ǿɀȞȊȱǟ ɁɀǪȆȵĒ ,đ ,Đ ,ď ,Ď ,č ,ČĒ

 ƘȮȦǪȱǟ ɁɀǪȆȵČĎ ,Čč ,ČČ ,Čċ ,Ĕ ,ēđ

 ȫɀȲȆȱǟ ɁɀǪȆȵ čċ ,ČĔ ,Čē ,ČĒ ,Čđ ,ČĐ ,ČďĒ

țɀȶǲƫǟčċ

الفقرات  بنيت  وقد  االأبعاد،  ليكرت خما�سي  مقيا�س  اأ�سا�س  على  املقيا�س  كما �سمم 
باالجتاه االإيجابي واأعطيت االأوزان كما هو اآت:

موافق ب�سدة: خم�س درجات 
موافق: اأربع درجات 

حمايد: ثالث درجات 
معار�س: درجتان 

معار�س ب�سدة: درجة واحدة 
وبذلك تكون اأعلى درجة يف املقيا�س =5× 20= 100

و اأقل درجة = 1× 20= 20

صدق األداة:
قام الباحث بالتاأكد من �سدق االأداة  بعر�سها على جلنة من املحكمني )11 حمكما( 
من ذوي اخلربة والكفاءة واالخت�سا�س، حيث اعتمدت الفقرات التي اأجمع عليها )80%( من 

املحكمني فاأكرث، وذلك بعد االأخذ بتو�سيات املحكمني ومالحظاتهم.
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ثبات األداة:
ا�ستخدم ثبات التجان�س الداخلي )Consistency( من اأجل فح�س ثبات اأدوات الدرا�سة، 
وهذا النوع من الثبات ي�سري اإىل قوة االرتباط بني الفقرات يف اأداة الدرا�سة، ومن اأجل تقدير 
)األفا(  الكلي  الثبات  بلغ معامل  األفا(، حيث  )كرونباخ  ا�ستخدمت طريقة  التجان�س  معامل 
ملقيا�س م�ستوى ال�سعور والتفكري وال�سلوك واملرتبطة بتكري�س ثقافة حق العودة )0.77(، 

وهذا يعد معامل ثبات مرتفعًا ومنا�سبًا الأغرا�س الدرا�سة احلالية.
 

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
من اأجل معاجلة البيانات ا�ستخدم الباحث برنامج الرزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية 

)SPSS(، وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية االآتية:
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية. 1 .

اختبار »ت«للعينات امل�ستقلة. 2 .
اختبار. 3 حتليل التباين االأحادي.

معادلة كرونباخ األفا لقيا�س الثبات. 4 .
البياين للمتغريات امل�ستقلة. التمثيل . 5

اختبار LSD. 6 للمقارنات البعدية.

التعريف مبركز يافا الثقايف:
مركز يافا الثقايف هو موؤ�س�سة ثقافية غري ربحية وغري حكومية، اأن�سئ مببادرة من 
جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني الفل�سطينيني، يعمل على رفع امل�ستوى احل�ساري لالإن�سان 
الفل�سطيني وتنمية قدراته ومهاراته ووعيه بق�سيته من خالل التثقيف املدين واملجتمعي، 
وتعريفه باأ�س�س الدميقراطية وحقوق االإن�سان عرب جمموعة متكاملة من االأن�سطة والربامج 
الو�سول  بهدف  املتطوعني،  اخلرباء  من  جمموعة  وتنفيذها  ت�سميمها  على  ي�رسف  التي 
امل�ستقبلية  �سخ�سيته  مالمح  حتديد  بو�ساطتها  ي�ستطيع  درجة  اإىل  الفل�سطيني  باالإن�سان 
امل�ستقلة، وتطوير اأدائه واإجنازاته اإيجابيا، واخلروج من االآثار ال�سلبية الناجتة عن ممار�سات 

.)www.yafacult.org( االحتالل االإ�رسائيلي
للمعلومات  دائم  م�سدر  كتوفري  والتعليمية  الثقافية  الن�ساطات  تقدمي  عن  املركز  يغفل  مل 
الثقافية والعلمية والتعليمية، وتطوير قدرات االأطفال الدرا�سية، وتعزيز كفاءتهم واأدائهم الدرا�سي 
اأوقات  اأي�سا  ا�ستثمر  فقد  متخ�س�سة،  تعليمية  دورات  وتنظيم  للطفل  متخ�س�سة  مكتبة  باإن�ساء 
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الفراغ ودجمهم يف برامج وفعاليات فنية  االأطفال وذلك بتوفري مكان لق�ساء وقت  الفراغ لدى 
هادفة، وبخا�سة يف اأثناء العطل املدر�سية، مما يبعدهم عن ال�سارع، وي�سهم يف تعزيز م�ستواهم 
االأكادميي، وي�سكل عونًا ملا تقدمه املدر�سة، وي�سهم يف تغيري اأمناط ال�سلوك اخلاطئة وغري املقبولة 

يف املجتمع.
ونظرا ل�سغر م�ساحة خميم بالطة مما يتيح للراغبني من االأطفال الو�سول اإىل املركز دون 
اآالف طالب وطالبة يف املراحل  اإىل نحو خم�سة  الطالب يف املخيم ي�سل  عناء كبري، والأن عدد 
التعليمية االأ�سا�سية والثانوية، فقد عمد مركز يافا الثقايف اإىل تقدمي ن�ساطات متنوعة ت�ستهدف 
- ب�سكل اأ�سا�س - فئة االأطفال واليافعني من كال اجلن�سني، وكذلك املجتمع املحلي بعامة. حيث 
يوجد حاليًا يف )فرتة اإجراء هذه الدرا�سة( حوايل 370 �سخ�سًا ينت�سبون اإىل املركز، وي�ستفيدون 
ب�سكل مبا�رس من االأن�سطة التي يقيمها، اإ�سافة اإىل عدد اآخر من خمتلف الفئات ا�ستفاد من املركز 

ولو ملرة واحدة على االأقل.
التي  الثقافية  املوؤ�س�سات  الثقايف باعتباره موؤ�س�سة من  يافا  اإىل مركز  النظر  وبذلك ميكن 
مرجعية  موؤ�س�سة  و�سكلت  بالطة،  خميم  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  حياة  يف  مهمًا  دورا  مار�ست 
وبلورة  هويتهم  حتديد  يف  وبراجمها  خدماتها  من  واملنتفعني  اإليها  املنت�سبني  االأفراد  �ساعدت 
�سخ�سيتهم الوطنية من خالل اإك�سابهم املعاين والرموز واملعتقدات التي تنمي وتعزز من انتمائهم 
هويتهم  وحتدد   ،1948 العام  يف  ق�رسا  منها  ُهّجروا  التي  االأ�سلية  وبلداتهم  ومدنهم  قراهم  اإىل 

وتعمل مقيا�سًا يرجع اإليه االأفراد يف تقومي اأفعالهم و�سلوكهم.
وحني �سيغت اأهداف املركز وحددت روؤيته وبراجمه، فقد �سيغت بحيث يكون لهذا املركز 
دوٌر يف نقل الرتاث احل�ساري لالجئني الفل�سطينيني، وخربات اأجدادهم وقيمهم اإىل االأحفاد ومنها 
اإىل االأجيال القادمة، وبحيث ينظر اإىل براجمه وفعالياته واالأن�سطة التي يقوم بها على اأنها و�سيلة 
التن�سئة  عملية  اإطار  يف  مهمة  وظيفة  باعتبارها  وامل�ستقبل  واحلا�رس  املا�سي  بني  االت�سال 
االجتماعية. فقد �ُسّكل هذا املركز باعتباره موؤ�س�سة منظومة من اجلماعة التي توجه ر�سالة ذات 
حمتوى اإىل جمموعة من االأفراد عرب اأداة من االأدوات اأو و�سيلة من الو�سائل، وهذه الو�سائل ميكن 

حتديدها من الربامج التي اعتمد عليها املركز يف نقل ر�سالته وهي:
أوالً:- الرحالت اجلماعية )برنامج إعرف وطنك(

عا�س املكان داخل كل فل�سطيني هّجر عن اأر�سه، وتوارث االأبناء عن اآبائهم هاج�س 
املكان يف داخلهم للبيت الذي كانوا �سيولدون بدفئه، ويلهون يف �ساحاته لوال هذا املحتل، 
ال�سفيح و�سيق  األواح  اإليه �سوقا وحنينا كلما عا�سوا برد  الذاكرة يتوقون  فبقي جزءا من 

اأزقة املخيم.
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لقد اأدرك املركز غريزة ال�سوق للمكان ولو بالوقوف على االأطالل، فنظم الرحالت للقرى 
واملدن املهدمة لينمي يف نفو�س اأطفال املخيم حّب الوطن وحقهم بالعودة اإليه، وبخا�سة 
اأنه كان ي�سبق هذه الرحالت تنظيم لقاءات مع مهّجرين من كبار ال�سن الذين عاي�سوا ظروف 
النكبة عام 1948م لي�ستمعوا منهم اإىل جتاربهم وذكرياتهم يف مدنهم وقراهم واإىل ق�س�س 
حية عن اللجوء، والظروف ال�سعبة والقا�سية التي عا�سوها، وحنينهم للعودة اإىل ديارهم 
التي هجروا منها، حيث عمل بع�س االأطفال على توثيق هذه املعلومات ليتكئوا اإليها حني 

تتاح لهم الفر�س للوقوف على اأطالل م�سقط راأ�س االآباء واالأجداد.
فل�سطني  مدن  اإىل  الهادفة  الرحالت  هذه  مثل  تنظيم  على  الثقايف  يافا  مركز  داأب 
املحتلة وقراها عام 1948م، وا�ستملت تلك الرحالت على عدٍد من الفئات العمرية، ولكن 
االأغلب فيها كان من االأطفال وال�سباب. وذلك بهدف ربط االأطفال وجدانيًا باأر�سهم واإحداث 
موازنة بني الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها يف اأزقة املخيم، وتلك التي كان يعي�سها اآباوؤهم 
واأجدادهم، والتذكري باأن هوؤالء االآباء واالأجداد كانوا ميلكون االأرا�سي والبيوت والبيارات، 
واأن �سبب تردي معي�ستهم و�سعوبة اأو�ساعهم هو هذا املخيم الذي طردوا اإليه من اأر�سهم 

حيث كانوا يعي�سون اآمنني مطمئنني، فهجروا ق�رسا خارج بلدانهم وقراهم.
اإ�سافة اإىل الرتفيه عن النف�س، فقد هدف املركز من هذه الرحالت اجلماعية اإىل غر�س 
مبادئ اأ�سا�سية يف عقول النا�سئة من خالل تنظيم هذه الزيارات اإىل موطن الطفل االأ�سلي، 
اإ�رسائيل على طرد  اإقدام  االإ�رسائيلي هو  الفل�سطيني  ال�رساع  اأ�سا�س  اأن  املبادئ  ومن هذه 
الفل�سطينيني من اأر�سهم واال�ستيالء عليها بقوة ال�سالح، واأن �سبب معاناة الفل�سطينيني هو 
اإعادة احلقوق  االحتالل االإ�رسائيلي، وقلع ال�سكان من وطنهم وتهجريهم، واأن العمل على 
الأ�سحابها ال يتحقق اإاّل بالن�سال اجلاد والدوؤوب بال�سبل والو�سائل كافة. واأن مفتاح احلل 
للم�سكالت االجتماعية واالقت�سادية واال�ستقرار النف�سي هو بالعودة اإىل بيوتهم ومنازلهم 

التي ُهّجر منها اآباوؤهم.

ثانياً: معارض الصور والرتاث

الفل�سطينيني  على  ممنوعا  بل  ال�سعوبة،  يف  غاية  املكان  اإىل  الو�سول  اأ�سبح  حني 
وبخا�سة ال�سباب منهم، وحني اأ�سبح التفكري بتنظيم رحالت اإىل القرى واملدن الفل�سطينية 
التي هّجر منها الفل�سطينيون �رسبا من اخليال ب�سبب االإجراءات االإ�رسائيلية وجدار الف�سل 
العن�رسي الذي حال بني املهجرين ووطنهم، عمل مركز يافا الثقايف على ابتكار الو�سائل 
واالأ�ساليب التي ي�ستمر بو�ساطتها يف تعميق ارتباط االأطفال وال�سباب يف خميمات اللجوء 
فيها �سور  تعر�س  التي  الرتاثية  ال�سور  ق�رسا، فكانت معار�س  الذي هّجروا منه  بوطنهم 
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اأثناء االحتالل وبعده، وبيوت دمرت الآبائهم واأجدادهم  ملدن وقرى فل�سطينية هّدمت يف 
اليوم،  فيها  يعي�سون  التي  اخليام  تلك  عن  متاما  تختلف  رغدة  حياة  فيها  عا�سوا  الذين 
و�سور لرجال و�سخ�سيات مهمة، ملنا�سلني قاتلوا دفاعا عن وطنهم، واأخرى ملناظر عامة 
مثل  تنظيم  اإىل  واالأخرى  الفرتة  بني  املركز  فعمد  واللجوء.  الهجرة  اآالم  ت�سور  لوحات  اأو 
فل�سطينية  مقتنيات  وعر�س  �سديقة،  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  قاعاته  يف  املعار�س  هذه 
اإىل  اأرا�ٍس وطابو،  قدمية اأح�رسها الالجئون الفل�سطينيون معهم عام النكبة: من كوا�سني 
مفاتيح للبيوت واأدوات منزلية وغريها من االأ�سياء، وكذلك عر�س �سور تربز تاريخ ال�سعب 
الفل�سطيني يف اأر�سه قبل النكبة واأثنائها وبعدها، اأي تظهر حياة الفل�سطيني االآمن املطمئن 
يف بيته واأر�سه وما تعر�س له من طرد وتهجري بالقوة يف حرب عام 1948، وما رافقها 

من حياة اخليام واملنايف واللجوء والعذاب.
وهدف هذا الن�ساط اإىل توجيه ال�سباب واالأطفال للربط بني املا�سي واحلا�رس وبني 
الزمان واملكان، والتاأريخ لفرتات �سابقة من اللجوء واملعاناة والت�رسد التي عا�سها االإن�سان 
العالقة وتطويرها  اإىل تعزيز  لديهم، وال�سعي  الوطنية  الذاكرة  واإحياء  الالجئ،  الفل�سطيني 
بني االأجيال الفل�سطينية املتعاقبة، وحفز هممهم وتعبئتهم التعبئة الوطنية التي توؤكد على 
حقهم املطلق بالعودة، اإ�سافة اىل اإبراز �سور املعاناة التي عاي�سها االإن�سان الفل�سطيني عرب 

مراحل ال�رساع الطويلة. 
ال  »لكي  مثل:  عالية  رمزية  وذات  خمتلفة  عناوين  حتت  املعار�س  هذه  نظمت  وقد 
نن�سى« اأو »لن نغفر« اأو »�سور من الذاكرة«، فكان اختيار ا�سم املعر�س يدلل على م�سمونه 
النا�سئة وعقولهم من خالل عناوينها  نفو�س  املعار�س يف  لهذه  الرمزية  املعاين  لتعميق 

ليتمثلوها فكرا وعمال وممار�سة.

ثالثاً: االتصال عرب اإلنرتنت

من �سمن االأن�سطة والفعاليات التي عمل مركز يافا الثقايف على تقدميها للمنت�سبني 
للمركز، وبخا�سة االأطفال منهم، قيامه بتنظيم برامج لالت�سال عرب الربيد االإلكرتوين بني 
االأطفال الالجئني يف خميمات ال�سفة الغربية واالأطفال الالجئني يف خميمات لبنان، وذلك 

بالتعاون بني موؤ�س�سات يف اجلانب اللبناين ذات عالقة باملو�سوع.
 وقد هدفت هذه االأ�سطة اىل ن�سج عالقة بينهم من خالل الر�سائل االإلكرتونية، وتبادل 
اأثناء  يف  هّدمت  التي  ومدنها  وقراها  فل�سطني  عن  واملعلومات  واخلربات  الر�سائل  هذه 
حرب1948 وبعدها، واالتفاق على توحيد الهدف من هذه املرا�سالت برت�سيخ حق العودة 

وا�ستخدام اأحداث النكبة وتداعياتها باعتبارها مادة تبادل يف هذه الر�سائل.
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كما عمل املركز على تنظيم رحالت ولقاءات رمزية بني االأطفال على مقربة من بوابة 
فاطمة على احلدود الفل�سطينية اللبنانية، حيث جتمع االأطفال القادمون من خميمات ال�سفة 
الغربية على اجلانب الفل�سطيني من البوابة، يف حني جتمع االأطفال القادمون من خميمات 
من  زيتون وحبات  اأغ�سان  ال�سفة معهم  اأطفال  منها، وحمل  اللبناين  اجلانب  على  لبنان 
اأ�سماء قراهم  الرتاب و�سوراً وحجارة لت�سليمها الأطفال خميمات لبنان، كما حملوا معهم 
اإىل بع�سهم بو�ساطتها. لقد كان الهدف من هذا  اآباوؤهم ليتعرفوا  ومدنهم التي ُهّجر منها 
الن�ساط االإ�سهام يف املحافظة على ذاكرة املكان لدى االأطفال الفل�سطينيني وجعلهم اأكرث 
الت�ساقا به على امل�ستوى الوجداين. لقد كان اللقاء عاطفيًا وموؤثرا للغاية، فالأول مرة متكن 
االأطفال من روؤية بع�سهم بع�سًا واالقرتاب من بع�سهم بع�سًا، وت�سبيك اأ�سابعهم من خالل 
فتحات االأ�سالك ال�سائكة املوجودة على البوابة، قبل اأن مينعهم اجلنود االإ�رسائيليون بالقوة 
من اأن يكملوا لقاءهم، وذلك با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع. لقد ر�سّخ هذا الن�ساط يف ذاكرة 

االأطفال ذكريات ال تن�سى، و�ستكرب معهم.

رابعا: العروض املسرحية والفنون الشعبية )فرقة عائدون(

تاأ�س�ست فرقة عائدون للفنون امل�رسحية وال�سعبية �سنة 1998 يف مركز يافا الثقايف، 
وذلك من خالل �سقل مواهب جمموعة من االأ�سخا�س من اأع�ساء املركز الفاعلني يف جمال 
العام 1995،  منذ  وامل�رسح  الدراما  هواة يف جمال  عملوا  ال�سعبية ممن  والفنون  امل�رسح 
الور�س  من  وكذلك  فيها،  �ساركوا  التي  امل�رسحية  االأعمال  من  مميزة  خربة  اكت�سبوا  حيث 
والدورات التدريبية املتخ�س�سة يف تدريب املمثل امل�رسحي واإعداده التي عقدت يف املركز 

منذ التاأ�سي�س.
امل�رسحي  الفن  خالل  من  الرتاث  الإحياء  فرقة  تكون  اأن  “عائدون”  لفرقة  اأريد  لقد 
التي قدمتها  اأهم امل�رسحيات  االأعمال امل�رسحية، ومن  واإنتاج عدد من  الهادف  والرتاثي 
كافة،  مبراحلها  الفل�سطيني  ال�سعب  معاناة  تروي  التي  العربي  اأحمد  م�رسحية  الفرقة 
الت�رسد  وحياة  النكبة،  قبل  ما  الب�سيط  الفل�سطيني  االإن�سان  حياة  لواقع  تتعر�س  حيث 
احتوته  ما  بكل  الفل�سطينية  النكبة  اأثناء  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  لها  تعر�س  التي  واللجوء 
اإىل حياة املخيم التي ُتعر�س من خالل  اأحداث تراجيدية واإن�سانية، ومن ثم االنتقال  من 
عدد من امل�ساهد يف نوع من التوثيق لل�سنوات االأوىل من حياة ال�سعب الفل�سطيني، وهدفت 
امل�رسحية اإىل احلفاظ على الرتاث الوطني الفل�سطيني وتوريثه لالأجيال القادمة، وحتويل 
اإن�سانية  ال�ستات، وهي ر�سالة  اإىل عمل فني تتج�ّسد فيه حياة املخيم يف  ال�سفوية  الذاكرة 
و�سيا�سية تهدف اإىل اإبراز  ق�سية الالجئني الفل�سطينيني بو�ساطة عمل م�رسحي تراجيدي، 
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يوؤكد على حق الالجئني بالعودة اإىل وطنهم ومنازلهم التي �رسدوا منها �سواء اأكان ذلك من 
خالل ا�سم الفرقة،  اأم من العرو�س وامل�ساهد التي تقدمها. وقد عر�ست هذه امل�رسحية يف 

عدد من املدن الفل�سطينية والعربية والعاملية.

خامسا: الندوات واحملاضرات وورش العمل
الندوات واملحا�رسات  تنظيم عدد من  تاأ�سي�سه، على  الثقايف، ومنذ  يافا  عمل مركز 
اإىل ديارهم،  وور�س العمل التي حتكي ق�سة اللجوء الفل�سطيني وحق الالجئني يف العودة 
و�رسائحهم  كافة،  العمرية  بفئاته  املخيم  �سكان  من  كبري  عدد  االأن�سطة  هذه  يف  و�سارك 
عليها  االطالع  من  املالحظ  فمن  االأن�سطة،  هذه  تعداد  �سعوبة  من  وبالرغم  االجتماعية، 
الالجئني  وق�سية  اللجوء  بتجربة  املواطنني  تعريف  اإىل  تهدف  منها  العظمى  الغالبية  اأن 
التي  واالقت�سادية  االجتماعية  واالأو�ساع  بها،  املتعلقة  االأممية  والقرارات  وتداعياتها، 
بتوعية  ي�سهم  مما  جلوئهم،  اأماكن  خمتلف  يف  الفل�سطينية  املخيمات  يف  ال�سكان  يعي�سها 
املواطنني من �سكان املخيم بق�سية الالجئني الفل�سطينيني باعتبارها واحدة من العناوين 
اإنهاوؤه دون حل  الذي ال ميكن  االإ�رسائيلي  العربي  الفل�سطينية، ولل�رساع  الرئي�سة للق�سية 
�سامل وعادل لق�سية الالجئني ي�سمن لهم حقوقهم كاملة، وبخا�سة حقهم يف العودة اإىل 

ديارهم ومنازلهم وممتلكاتهم. 

سادسا: املسريات واملهرجانات اجلماهريية

امل�سريات  اأهمية  الفل�سطيني  املجتمع  والتنظيمية يف  االجتماعية  املوؤ�س�سات  اأدركت 
الفل�سطيني نحو  العام  الراأي  لتعبئة  و�سيلة  باعتبارها  ال�سعبية واملهرجانات اجلماهريية 
و�ساتيال،  �سربا  وجمزرة  النكبة،  كيوم  الوطنية،  املنا�سبات  يف  وبخا�سة  معينة،  ق�سية 
وجمزرة كفر قا�سم، ووعد بلفور وغريها من املنا�سبات التي �سكلت جرحا غائرا يف نفو�س 
اجلماهريية  املهرجانات  تنظيم  اإىل  الثقايف  يافا  مركز  عمد  لذا  وعقولهم،  الفل�سطينيني 
الالجئني يف  ال�سعبية يف حميط املخيم وداخله، ومب�ساركة فئات خمتلفة من  وامل�سريات 
االأيام املرتبطة بتواريخ مهمة يف حياتهم، كذكرى تق�سيم فل�سطني، وذكرى النكبة، وذكرى 
املجازر التي ارتكبتها الع�سابات اليهودية يف القرى واملدن الفل�سطينية مثل: جمزرة كفر 
قا�سم وجمزرة دير يا�سني. وقد عمل املركز على االإعداد لهذه امل�سريات واملهرجانات ب�سكل 
اللجوء،  تاريخ  يف  مهمة  اأحداث  على  الدالة  وال�سور  واملج�سمات  الرموز  وا�ستخدم  جيد، 
االآباء  فيها  عا�س  التي  املهدمة  واملدن  القرى  خارطة  اأو  فل�سطني،  خلارطة  كمج�سمات 
واالأجداد، اأو مفاتيح واأدوات اأح�رسها الالجئون معهم من بيوتهم كداللة رمزية توازن بني 

املا�سي واحلا�رس. 
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اإن واحداً من اأهم االأهداف التي �سعى مركز يافا الثقايف اإىل حتقيقها برباجمه واأن�سطته 
حتافظ  التي  املنا�سبة  البيئة  توفري  هو  واالأطفال،  ال�سباب  من  اجليل  هذا  اإىل  املوجهة 
والهوية  واالنتماء  القيم  ت�سمل  التي  املختلفة  باأبعادها  الفل�سطينية  الوطنية  الثقافة  على 
املركز  بها  يقوم  التي  والربامج  االأن�سطة  هذه  وتوظيف  الفل�سطينية،  الوطنية  وال�سخ�سية 
كو�سائل للتن�سئة االجتماعية لتحقيق هذه االأهداف. وبخا�سة اأن دولة االحتالل االإ�رسائيلي 
عملت طوال العقود املا�سية على طم�س الرتاث الثقايف لالجئني الفل�سطينيني وقطع الطريق 
على حلم العودة، لذلك كان ال بد من توظيف الربامج لتن�سئة االأجيال تن�سئة وطنية توؤ�س�س 
خلربات يكت�سبها املواطن ت�سكل �سلوكه الوطني وحتدده، وت�ساعده على اأن يتكيف �سلوكيا 
وذلك من خالل تعليم هذه االأجيال الرموز والطقو�س واالأ�ساطري والقيم لالإبقاء على احلنني 
الدائم للوطن والقرية واملدينة والبيت، واجرتار الذكريات امل�سموعة عن املا�سي للحفاظ 
على املوروث الثقايف الذي كان �سائدا قبل النكبة، وخلق اأمناط ثقافية تدعم االلتزام بهذا 
الوجداين بهذا املوروث  اإىل االرتباط  االأجيال و�سوال  التوا�سل بني  املوروث لالإبقاء على 
للتعبري عنه ب�سلوك يحفظ هذه الذاكرة ويراكمها لتحقيق االأمل الكبري بالعودة، ورف�س اأية 

فكرة تتحدث عن توطني الفل�سطينيني، وقطع �سلة املهجرين باأر�سهم ووطنهم االأ�سلي.
يت�سح من حتليل الدوافع وراء هذه االأن�سطة واملو�سوعات وحمتواها التي ُرّكز عليها 
والفئات التي ا�ستهدفتها، اأنها ت�سعى اإىل تكري�س اأمناط من امل�ساعر والتفكري وال�سلوك يف 
حياة الالجئني الفل�سطينيني لتعزيز املفاهيم ومتّثل القيم واأمناط ال�سلوك التي تبقي على 
ارتباطهم باأر�سهم ووطنهم الذي هجروا منه، ولتعزيز قناعاتهم باأن �سبب كل امل�سكالت 
التي يعانون منها هو هذا االحتالل الذي قلعهم من بيوتهم وهّجرهم من ديارهم، واأن العودة 
اإىل وطنهم االأ�سلي ومدنهم وقراهم هو مفتاح احلل لكل امل�سكالت االجتماعية واالقت�سادية 
التي يعانون منها، فال بد من اال�ستمرار يف التم�سك بحقهم يف العودة، وبخا�سة اأن هذا احلق 

مكفول من ال�رسعية الدولية ومنظومة حقوق االإن�سان.

نتائج الدراسة:

اوال: النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:

السؤال األول: ما درجة املشاركة يف األنشطة املختلفة مع مركز يافا الثقايف؟
املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  االإجابة  اأجل  من 
لدرجة امل�ساركة، واجلدول )2( يبني ذلك، ومن اأجل تف�سري النتائج اعتمد الباحث املعيار 
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التقوميي االآتي:
 املعيار          درجة امل�ساركة 

درجة منخف�سة جدا  اأقل من %50   
درجة منخف�سة  من 59.9-50 %   
درجة متو�سطة  من 69.9-60 %   

درجة كبرية من%79.9-70   
80% فاأكرث            درجة كبرية جدا 

اجلدول )2(:
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لدرجة املشاركة يف األنشطة املختلفة مع مركز يافا الثقايف 

مرتبة تنازليا حسب درجة املشاركة 

ȰȆȲȆǪȱǟ Ž ȴȩȀȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟǥȀȪȦȱǟ ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ǦǤȆȺȱǟ
 ǦɅɀǞƫǟ

 ǦǱǿǻ
 ǦȭǿǠȊƫǟ

ČČċ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ƑȆǪȺȵ ǼǵǕ Ɔɀȭ ȀǺȦȱǠǣ ȀȞȉǕ
ŽǠȪǮȱǟ

ď,ĒĐĔď,ĔċǟǼǱ ǥƘǤȭ

čĔ Ɣȱǟ ǧǠɆȱǠȞȦȱǟȿ ǦȖȊȹɉǠǣ ǥƘǤȭ ǦȪǭ ɃǼȱ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȵǼȪɅ

ď,đĐĔč,ĔďǟǼǱ ǥƘǤȭ

ĎČČ ȜɆƤ Ž ȫǿǠȉǕ ɄȮȱ Ɣȩȿ ȴȚȹǕ ȷǕ ȯȿǠǵǕ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǧǠɆȱǠȞȥ

ď,ĐĒĔČ,ĎĒǟǼǱ ǥƘǤȭ

ďĒ ȂȭȀȵ ǠȾȶȚȺɅ Ɣȱǟ ǦȖȊȹɉǟ Ž ǦɆȱǠȞȦǣ ȫǿǠȉǕ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ

ď,čďēď,ĒČǟǼǱ ǥƘǤȭ

Đđ ǧǠȹǠǱȀȾƫǟȿ ǧǟƘȆƫǟ Ž ǿǟȀȶǪȅǠǣ ȫǿǠȉǕ
 ǦȖǤǩȀƫǟȿ ÛŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȶȚȺɅ Ɣȱǟ
ȴȾȺȕȿ ƂǙ ǥǻɀȞȱǠǣ ȴȾȪǵȿ ƙǞǱɎȱǠǣ

ď,čďēď,ĒČǟǼǱ ǥƘǤȭ

đĐ ǧǟȿǼȺȱǟ Ž ǦȭǿǠȊƫǟ ɂȲȝ ȋȀǵǕ
 ǠȽǼȪȞɅ Ɣȱǟ ȰȶȞȱǟ ȇǿȿȿ ǧǟȀȑǠǶƫǟȿ
 ƂǙ ǥǻɀȞȱǠǣ ƙǞǱɎȱǟ ȨƜ ǦȪȲȞǪƫǟȿ ÛȂȭȀƫǟ

ȴȾȺȕȿ

ď,ČđēĎ,ČďǟǼǱ ǥƘǤȭ

Ēē ǧǟǿɀȊȺƫǟȿ ǧǟǿǟǼȍɋǟ ǦȞǣǠǪƞ ǟƘǮȭ ȴǪȽǕ
ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȽǿǼȎɅ Ɣȱǟ

ď,ČċēČ,ĔđǟǼǱ ǥƘǤȭ
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ēď ȷɀȺȦȱǟȿ ǦɆǵȀȆƫǟ ȏȿȀȞȱǟ ǿǟȀȶǪȅǠǣ ǨȞǣǠǩ
 ǦȞǣǠǪȱǟ ȷȿǼǝǠȝ ǦȩȀȥ ǠȾǪȵ ƋǼĆȩ Ɣȱǟ ǦɆǤȞȊȱǟ

ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀƫ

Ď,ĐĒĒČ,ĎĒ ǥƘǤȭ

Ĕč Ɣȱǟ ǫǟȀǪȱǟȿ ǿɀȎȱǟ ȏǿǠȞƞ ǦɆȱǠȞȦǣ ǨȭǿǠȉ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȵǠȩǕ

Ď,ĐĎĒċ,ĐĔ ǥƘǤȭ

ČċČ ǦɆȝǠȶƨǟ ǧɎǵȀȱǟ Ž ǿǟȀȶǪȅǠǣ ǨȭǿǠȉ
 ǰȵǠȹȀǣ ȸȶȑ ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȶȚȹ Ɣȱǟ

(ȬȺȕȿ ȣȀȝǙ)

Ď,čĔđĐ,ēē ǦȖȅɀǪȵ

ČČĎ Ź ɃǾȱǟ ǨȹȀǪȹɍǟ Ǝȝ ȯǠȎǩɍǟ Ž ǨȭǿǠȉ
 ǻȿǼƩǟ ɂȲȝ ȴȾǪɆȪǪȱǟȿ ȷǠȺǤȱ Ž ƙǞǱɎȱǟ Ȝȵ

.ǦɆȹǠȺǤȲȱǟ

Ď,ċđđČ,ČēǦȖȅɀǪȵ

 Ȝȵ ǦȖȊȹɉǟ Ž ǦȭǿǠȊȶȲȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ

ď,ċČēċ,čĐǟǼǱ ǥƘǤȭ

 ǦǱǿǻ (ĐĐ) ȯǠǲȶȲȱȿ* (Đ)ǥȀȪȦȲȱ ǦǱǿǻ ɂȎȩǕ*
يافا  مركز  مع  املختلفة  االأن�سطة  يف  امل�ساركة  درجة  اأن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
الثقايف كانت كبرية جدا على الفقرات )10، 9، 11، 7، 6، 5، 8(، حيث بلغت الن�سبة املئوية 
ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات على التوايل )%94.9، %92.9، %91.3، %84.7، 
يافا  مركز  مع  املختلفة  االأن�سطة  يف  امل�ساركة  كانت  بينما   ،)%81،9  ،%83.1  ،%84.7
املفحو�سني  ال�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  2(، حيث   ،4( الفقرات  على  كبرية  الثقايف 
االأن�سطة  يف  امل�ساركة  درجة  وكانت   ،)%70.5  ،%71.3( التوايل  على  الفقرات  هذه  على 
الن�سبة املئوية  الفقرات)1، 3(، حيث بلغت  الثقايف متو�سطة على  املختلفة مع مركز يافا 
ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات على التوايل )65.8%، 61.1%(، وميكن تف�سري 
ذلك نتيجة جلدار الف�سل العن�رسي الذي اأقامه االحتالل بعد انتفا�سة االأق�سى، والذي حال 
للم�ساركة يف  الكلية  الدرجة  اأما  املحتلة عام 1948.  فل�سطني  اإىل  الو�سول  اإمكانية  دون 
االأن�سطة املختلفة مع مركز يافا الثقايف، فقد كانت كبرية جدا حيث بلغت الن�سبة املئوية 

الكلية ال�ستجابات املفحو�سني )%80.2(.

السؤال الثاني: ما ترتيب األنشطة اليت شارك فيها املنتسبون حسب درجة مشاركتهم وحسب أهميتها 
من وجهة نظرهم؟

من اأجل االإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية وترتيب درجة امل�ساركة 
بناء على قيمة املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات املفحو�سني واجلدول )3( يبني ذلك:
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اجلدول)3(:
ترتيب األنشطة اليت شارك فيها املنتسبون حسب درجة مشاركتهم 

وحسب أهميتها من وجهة نظرهم

 ȴȩȀȱǟ ȼɆȥ ǨȭǿǠȉ Ǽȩ ȷɀȮǩ ȷǕ ȜȩɀǪƫǟ ȓǠȊȺȱǟȔȅɀǪƫǟ ǢȆǵ ǢɆǩȀǪȱǟ
ǦȭǿǠȊƫǟ ǦǱǿǻ

Č ǧǠȶɆƯ ȸȵ ƙǞǱɍ ȯǠȦȕǕ ƙǣ ǨȹȀǪȹɋǟ Ǝȝ ȯǠȎǩɍǟ
ȷǠȺǤȱ ǧǠȶɆƯ ȸȵ ƙǞǱɍ ȯǠȦȕǕ ƙǣȿ ǦɆǣȀȢȱǟ ǦȦȒȱǟ

ď,ĎČĒČČ

č(ȷȿǼǝǠȝ ǦȩȀȥ) ǦɆǤȞȊȱǟ ȷɀȺȦȱǟȿ ǦɆǵȀȆƫǟ ȏȿȀȞȱǟĎ,đĎđďč

Ď(ȬȺȕȿ ȣȀȝǟ ǰȵǠȹȀǣ) ǦɆȝǠȶƨǟ ǧɎǵȀȱǟĎ,đċċċĎ

ďǦɅƘȽǠȶƨǟ ǧǠȹǠǱȀȾƫǟȿ ǧǟƘȆƫǟĎ,ċďċēď

ĐȰȶȞȱǟ ȇǿȿȿ ǧǟȀȑǠǶƫǟȿ ǧǟȿǼȺȱǟč,ēĎđĒĐ

đǫǟȀǪȱǟȿ ǿɀȎȱǟ ȏǿǠȞȵč,ĐčĔďđ

املرتبطة  الفعاليات  يف  جاءت  قد  للم�ساركة  ن�سبة  اأعلى  اأن   )3( اجلدول  من  يت�سح 
باالت�سال عرب االإنرتنت بني اأطفال الجئني من خميمات ال�سفة الغربية وبني اأطفال الجئني 
من خميمات لبنان، يف حني جاء يف املرتبة الثانية والثالثة العرو�س امل�رسحية والرحالت 
ي�ستطيع  املخيم حيث  داخل  الثقايف  يافا  مركز  لوجود  نتيجة  ذلك  تف�سري  اجلماعية، وميكن 
االأطفال الو�سول اإليه ب�سهولة وي�رس، وهو يتيح للم�ساركني ا�ستخدام االنرتنت عرب قاعة االإنرتنت 

املوجود يف املركز الذي ي�سم اأكرث من 15 جهاز كمبيوتر متوافرة لال�ستخدام جمانا.

السؤال الثالث: ما درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى الالجئني الفلسطينيني على مستوى الشعور 
والتفكري والسلوك؟

املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  االإجابة  اأجل  من 
ملعرفة درجة التاأثري يف تكري�س ثقافة حق العودة على املجاالت الثالث )ال�سعور، والتفكري،  
تبعا  املجاالت  ترتيب  يبني   )7( اجلدول  بينما  ذلك،  تبني   )6  ،5  ،4( واجلداول  وال�سلوك(، 

لدرجة التاأثري: 
 ومن اأجل تف�سري النتائج اعتمد الباحث املعيار التقوميي االآتي:
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  املعيار      درجة التاأثري
درجة منخف�سة جدا  اأقل من %50   

درجة منخف�سة  من 59.9-50 %   
درجة متو�سطة  من 69.9-60 %   

درجة كبرية من%79.9-70   
درجة كبرية جدا  80% فاأكرث    

جمال مستوى الشعور:. 1

اجلدول )4(:
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تأثري أنشطة مركز يافا الثقايف وفعالياته يف تكريس 

ثقافة حق العودة على مستوى الشعور مرتبة تنازليا حسب درجة التأثري 

ȰȆȲȆǪƫǟ Ž ȴȩȀȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟǥȀȪȦȱǟ ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ǦǤȆȺȱǟ
 ǦɅɀǞƫǟ ƘǭǖǪȱǟ ǦǱǿǻ

ČČ ǥǼȲǤȱǟ ƂǙ ǥǻɀȞȲȱ ƘǤȭ ȧɀȉ ɃǼȱ
ɃǻǟǼǱǕ ǠȾȺȵ ȀǲȽ Ɣȱǟ

ď,ĔđĔĔ,ččǟǼǱ ǥƘǤȭ

čĐ ɄȪƜ ƾȮȆȶǪȵ Ɔɀȭ ȀǺȦȱǠǣ ȀȞȉǕ
 ǠȾȺȵ Ȁ ĉǲȽă Ɣȱǟ ǼȲǤȱǟ ƂǙ ǥǻɀȞȱǠǣ

ɃǻǟǼǱǕ

ď,ĔċĔē,ċďǟǼǱ ǥƘǤȭ

ĎĎ ɄȽ ǠȾȺȵ ǠȹȀ ĉǲȽă Ɣȱǟ ǦɅȀȪȱǟ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ
ƃ ǦǤȆȺȱǠǣ ƆǠȵɉǟ ɂƧǕ ȸȵ ǥǼǵǟȿ

ď,ēđĔĒ,čĐǟǼǱ ǥƘǤȭ

ďď ǻɀȝǖȅ ɃǾȱǟ ȳɀɆȱǠǣ ȴȲǵǕ Ǡȵ ǟƘǮȭ
ɄȲȍɉǟ ɃǼȲǣ ƂǙ ȼɆȥ

ď,ēčĔđ,ďĒǟǼǱ ǥƘǤȭ

ĐĒ źǠɆǵ ȈȝǕ Ɓ Ɔɉ ȷȂƩǠǣ ȀȞȉǕ
 ɄǝǠǣǓ ǠȾȺȵ Ȁ ĉǲȽă Ɣȱǟ ǥǼȲǤȱǟ Ž

 ɃǻǟǼǱǕȿ

ď,ēċĔđ,ċēǟǼǱ ǥƘǤȭ

đđ ƂǙ ǠȵɀɅ ǻɀȞȺȅ ǠȺȹǖǣ Ȱȵɉǟ ȜȖȩǕ Ɓ
ȼȺȵ ǠȹȀ ĉǲȽ ɃǾȱǟ ǼȲǤȱǟ

ď,ĒēĔĐ,đĔǟǼǱ ǥƘǤȭ
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Ēč ɃǾȱǟ ȷǠȮƫǟ ƂǙ ǻɀȞȺȅ ǠȺȹǖǣ ǦȪǭ ɃǼȱ
ČĔďē ȳǠȝ ȼȺȵ ǠȹȀ ĉǲȽă

ď,ĐĔĔČ,ĒđǟǼǱ ǥƘǤȭ

 ǦȪȲȞǪƫǟ ǧǟȀȪȦȲȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ȄɅȀȮǪǣ ǦȖǤǩȀƫǟȿ ǿɀȞȊȱǟ ɁɀǪȆƞ

.ǥǻɀȞȱǟ Ȩǵ ǦȥǠȪǭ

ď,ēčĔđ,ĎđǟǼǱ ǥƘǤȭ

 ǦǱǿǻ (ĎĐ) ȯǠǲȶȲȱȿ* (Đ)ǥȀȪȦȲȱ ǦǱǿǻ ɂȎȩǕ*

ينظمها  التي  والفعاليات  االأن�سطة  تاأثري  درجة  اأن   )4( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
الفقرات  يف  وبخا�سة  جدا،  كبرية  كانت  براجمه  يف  امل�ساركني  على  الثقايف  يافا  مركز 
املتعلقة مب�ستوى ال�سعور واملرتبطة بتكري�س ثقافة حق العودة، حيث بلغت الن�سبة املئوية 
الكلية  الدرجة  اأما   ،)%90( من  اأكرث  الفقرات  هذه  جميع  على  املفحو�سني  ال�ستجابات 
الكلية ال�ستجابات  الدرجة  اأي�سا كبرية جدا حيث بلغت  ال�سعور فقد كانت  ملجال م�ستوى 
اأن هناك ارتباطًا وجدانيًا كبرياً بني  املفحو�سني على هذا املجال )96.3%(. وهذا يعني 
الالجئني، وبني بلدانهم التي هجروا منها، واأن هناك م�ساعر عالية جتاه الوطن ُعزِّزت من 
على  تركز  جمملها  يف  املركز  ينظمها  التي  الربامج  اأن  وبخا�سة  امل�ساركات،  هذه  خالل 
اجلوانب الوجدانية، وت�سهم يف تطوير م�ساعر عالية لدى الالجئني جتاه مدنهم وقراهم التي 
هجروا منها، لذلك من الطبيعي اأن يتاأثر اجلانب الوجداين يف ال�سخ�سية اأكرث من غريه من 
اأعلى من التاأثري على م�ستوى التفكري وعلى م�ستوى  اجلوانب، واأن تكون درجة ا�ستجابته 
ال�سلوك، والتي جاءت ح�سب اجلدول )5( واجلدول )6( اأقل، حيث كانت على م�ستوى التفكري 
)94.12(، وعلى م�ستوى ال�سلوك )90.53(. مع االأخذ بعني االعتبار اأن الدرجة الكلية ب�سكل 

عام كانت كبرية جدا.

2. جمال مستوى التفكري:

اجلدول )5(:
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تأثري أنشطة مركز يافا الثقايف وفعالياته يف تكريس 

ثقافة حق العودة على مستوى التفكري مرتبة تنازليا حسب درجة التأثري 

ȰȆȲȆǪƫǟ Ž ȴȩȀȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟǥȀȪȦȱǟ ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ǦǤȆȺȱǟ
 ǦɅɀǞƫǟ

 ǦǱǿǻ
 ƘǭǖǪȱǟ
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Čē ȳǠȝ ǠȾȺȵ ǠȹȀ ĉǲăȽ Ɣȱǟ ǥǼȲǤȱǟ ȴȅǟ ǠȵǠƢ ȣȀȝǕ
ČĔďēď,ĔďĔē,ēčǟǼǱ ǥƘǤȭ

čČč
 ȸȝ ǿǠǤȮȱǟ ǠȾɅȿȀɅ Ɣȱǟ ȌȎȪȱǠǣ ǟƘǮȭ ȀȮȥǕ
 ǒǠȺǭǕ Ž ǧȀȵǻ Ɣȱǟ ǦɆȺɆȖȆȲȦȱǟ ǧǟǼȲǤȱǟ

ǠȽǼȞǣȿ ǥȀǲƬǟ
ď,ĒēĔĐ,đĔǟǼǱ ǥƘǤȭ

ĎĔ ƙǵ ǠȾȺȵ ǧȀǲȽ Ɣȱǟ ǥǼȲǤȱǟ ȴȅǟ ȀȭǽǕ
ÝǨȹǕ ȸɅǕ ȸȵ ǼǵǕ ƗȱǖȆɅď,ĒĐĔď,ĔċǟǼǱ ǥƘǤȭ

ďČČ ɄǝǠǣǓ ǥǠɆǵȿ ȳɀɆȱǟ źǠɆǵ ƙǣ ȷǿǠȩǕ Ǡȵ ǠǤȱǠȡ
ǠȾȺȵ ǟȿȀǲȽ Ɣȱǟ ǦɆȲȍɉǟ ȴőǼȲǣ Ž ɃǻǟǼǱǕȿď,đĒĔĎ,ĎĎǟǼǱ ǥƘǤȭ

ĐČċ ǦɆȹǠȮȵǚǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǿǠǤǹɉǟ ǦȥǠȭ ǿǟȀȶǪȅǠǣ ȜǣǠǩǕ
ǠȾȺȵ ǠȹȀ ĉǲȽ Ɣȱǟ ǠȹǟȀȩ ƂǙ ǠȺǩǻɀȝ

ď,đĎĔč,ĐĐǟǼǱ ǥƘǤȭ

đē ǠȾȺȵ ǧȀ ĉǲăȽ Ɣȱǟ ǦɅȀȪȱǟ Ȝȩɀȵ ǠȵǠƢ ȣȀȝǕ
ǼȶȞǪƫǟ ǠȾȵǼȽ ȸȵ ȴȡȀȱǠǣď,ďĒēĔ,ďČǟǼǱ ǥƘǤȭ

 Ž ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ƘǭǖǪȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
ƘȮȦǪȱǟ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ ǥǻɀȞȱǟ Ȩǵ ǦȥǠȪǭ ȄɅȀȮǩď,ĒČĔď,ČčǟǼǱ ǥƘǤȭ

 (Đ) ǥȀȪȦȲȱ ǦǱǿǻ ɂȎȩǕ*
 ǦǱǿǻ (Ďċ) ȯǠǲȶȲȱȿ*

يت�سح من خالل اجلدول )5( اأن درجة تاأثري االأن�سطة والفعاليات التي ينظمها مركز 
املتعلقة مب�ستوى  الفقرات  براجمه كانت كبرية جدا يف  امل�ساركني يف  الثقايف على  يافا 
ال�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث  العودة،  حق  ثقافة  بتكري�س  واملرتبطة  التفكري 
املفحو�سني على جميع الفقرات اأكرث من )89%(، اأما الدرجة الكلية ملجال م�ستوى التفكري 
فقد كانت اأي�سا كبرية جدا، حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات املفحو�سني على 

هذا املجال )%94.12(.
اإن النتائج ال�سابقة ت�سري ب�سكل وا�سح اإىل اأن حق العودة ي�سكل جزءاأً مهمًا من تفكري 
الفل�سطينية،  الق�سية  جوهر  الالجئني  ق�سية  يعدون  منهم  كثرياً  اأن  وبخا�سة  الالجئني، 
وهم دائمو التفكري بحقهم يف العودة اإىل قراهم ومدنهم التي هجروا منها، واأنهم كثريا ما 
يوازنون بني اأو�ساعهم البائ�سة االآن، وبني التي عا�سها اآباوؤهم واأجدادهم قبل تهجريهم. 
وهم يعرفون اأ�سماء املدن والبلدات التي هجروا منها، ودائما ما يذكرونها عندما ي�ساألون 

من اأين هم؟ مما ي�سري اإىل اأنها جزء اأ�سيل ال ين�سى من ذاكرتهم وتفكريهم.
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جمال مستوى السلوك:. 3

اجلدول )6(:
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تأثري أنشطة مركز يافا الثقايف وفعالياته يف تكريس 

ثقافة حق العودة على مستوى السلوك مرتبة تنازليا حسب درجة التأثري

ȰȆȲȆǪƫǟ Ž ȴȩȀȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟ

ǥȀȪȦȱǟ ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ǦǤȆȺȱǟ
 ǦɅɀǞƫǟ

 ǦǱǿǻ
 ƘǭǖǪȱǟ

ČČē ȰǱǕ ȸȵ ǟɀǶȑ ȸɅǾȱǟ Ȱȭ ƂǙ ǦɆǣǠƶǚǣ ȀȚȹǕ
.ȸȕɀȱǟ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ ǦȍǠƝȿ ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆȒȪȱǟ

ď,ēďĎČĔđ,ēđ ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

čČĔ Ž ɄȪǵ ȸȝ ɄȝǠȥǻ ȰǣǠȪȵ ȰȪǪȝǕ ȷǕ ƗȶȾɅ ɍ
Ɨȕȿ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ

ď,ēčĎĐĔđ,ďĒ ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

ĎČĒ ɍ ǦɆȺɆȖȆȲȦȱǟ ǦɆȒȪȲȱ Ȱǵ Ƀǖǣ ȰǤȩǕ ɍ
ȴȽǿǠɅǻ ƂǙ ƙǞǱɎȱǟ ǥǻɀȝ ȨƜ ȣȀǪȞɅ

ď,ĒďĐČĔď,Ĕċ ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

ďčċ Ž ɄȪǵ ȰǣǠȪȵ źǠɆƜ ɄǶȑǕ ȷǕ ƗȶȾɅ ɍ
Ɨȕȿ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ

ď,ĐďĔċĔċ,Ĕē ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

ĐČĐ Ɣȱǟ ǦɅȀȪȱǟ ȴȅǟ ɄȵɀɅ ȰȮȊǣȿ ǿǟȀȶǪȅǠǣ ȀȭǽǕ
ǠȾȺȵ ǠȹȀ ĉǲăȽ

ď,ĎĐčĔēĒ,ċđ ǥƘǤȭ
 ǟǼǱ

đČđ ȰɅǼǤȭ ɄȲȝ ȏȀȝ Ǡȵ ǟǽǙ ȐɅɀȞǪȱǠǣ ȰǤȩǕ ȸȱ
ǥǻɀȞȱǟ Ž ɄȪƩ

ď,čĔďČēĐ,ēē ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

ĒČďǠȾȺȵ ǠȹȀǲȽ Ɣȱǟ ǥǼȲǤȱǟ ǿȿȁǕ ȷǕ ǟƘǮȭ ǨȱȿǠǵď,ċĒēďēČ,ĐĒ ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

 Ž ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ƘǭǖǪȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ȫɀȲȆȱǟ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ ǥǻɀȞȱǟ Ȩǵ ǦȥǠȪǭ ȄɅȀȮǩ

ď,ĐčđđĔċ,ĐĎ ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

 ǦǱǿǻ (ĎĐ) ȯǠǲȶȲȱȿ* (Đ)ǥȀȪȦȲȱ ǦǱǿǻ ɂȎȩǕ*
للفقرات  الكلية  للدرجة  الن�سبي  االنخفا�س  من  وبالرغم   ،)6( اجلدول  من  يت�سح 
ال�سعور،  م�ستوى  مع  باملوازنة  ال�سلوك  م�ستوى  على  العودة  حق  ثقافة  بتكري�س  املتعلقة 
وم�ستوى التفكري، اأن هذه الدرجة، تعد مرتفعة جدا، حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات 
املفحو�سني على جميع الفقرات اأكرث من )80%(، وكذلك كانت الدرجة الكلية ملجال م�ستوى 
هذا  على  املفحو�سني  ال�ستجابات  الكلية  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث  جدا،  كبرية  ال�سلوك 

املجال )%90.5(.
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Ďē

ترتيب اجملاالت حبسب درجة تأثري أنشطة املركز يف تكريس ثقافة حق العودة:

اجلدول )7(:

ترتيب اجملاالت والدرجة الكلية حسب درجة تأثري أنشطة مركز يافا الثقايف وفعالياته علي 
تكريس ثقافة حق العودة

ǢɆǩȀǪȱǟǧɍǠǲƫǟŸǠȆƩǟ ȔȅɀǪƫǟ ǦɅɀǞƫǟ ǦǤȆȺȱǟ ƘǭǖǪȱǟ ǦǱǿǻ

ČǿɀȞȊȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,ēčĔđ,ĎđǟǼǱ ǥƘǤȭ

čƘȮȦǪȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,ĒČĔď,ČčǟǼǱ ǥƘǤȭ

ĎȫɀȲȆȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,ĐĎĔċ,ĐĎǟǼǱ ǥƘǤȭ
 ǿɀȞȊȱǟ ɁɀǪȆƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦȖǤǩȀƫǟȿ ȫɀȲȆȱǟȿ ƘȮȦǪȱǟȿ
ǥǻɀȞȱǟ Ȩǵ ǦȥǠȪǭ ȄɅȀȮǪǣ

ď,đēĔĎ,đĒǟǼǱ ǥƘǤȭ

يت�سح من اجلدول )7( ما ياأتي:
اأن�سطة مركز يافا الثقايف وفعالياته يف تكري�س ثقافة حق  اأن الدرجة الكلية لتاأثري 
العودة على امل�ستويات واملجاالت )ال�سعور والتفكري وال�سلوك( كافة كانت كبرية جدا، حيث 
جلميع  الفقرات  جميع  على  املفحو�سني  ا�ستجابات  ملتو�سط  الكلية  املئوية  الن�سبة  بلغت 

املجاالت )%93.67(.
اأن ترتيب املجاالت تبعا لدرجة التاأثري جاء على النحو االآتي:

: جمال م�ستوى ال�سعور • املرتبة االأوىل	
•املرتبة الثانية: جمال م�ستوى التفكري 	
: جمال م�ستوى ال�سلوك • املرتبة الثالثة	

ثانيا: النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة
النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α≤0.05( يف درجة تعزيز 
ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف اأن�سطة مركز يافا الثقايف وفعالياته تعزى 

ملتغري م�ستوى امل�ساركة. 
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م�ستوى  ملتغري  تبعا  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  فح�س  اأجل  من 
االأحادي )One-way Anova( للتعرف على  التباين  ا�ستخدم حتليل  امل�ساركة، ومن ثم 
داللة الفروق يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة ملتغري م�ستوى امل�ساركة، واجلدوالن )8( 

و)9( يبينان ذلك:

اجلدول )8(:
املتوسطات احلسابية لدرجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنتسبني واملشاركني يف أنشطة مركز 

يافا الثقايف تبعا ملتغري مستوى املشاركة.

 ǦȖȊȹɉǟ Ž ǦȭǿǠȊƫǟ ɁɀǪȆȵ

ǟǼǱ ǥƘǤȭ

ĎČ =ȷ 

ǥƘǤȭ
Čđ=ȷ

ǦȖȅɀǪȵ
ď=ȷ

 ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟ

 ǿɀȞȊȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,ēĔďċď,đĐČēď,ēĔčĔ

 ƘȮȦǪȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,ĒĎČčď,đĒĒČď,đčĐċ

 ȫɀȲȆȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,đēčċď,čĐēĔď,ĎĔčĔ

 Ȩǵ ǦȥǠȪǭ ȂɅȂȞǪȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 Ž ƙȭǿǠȊƫǟȿ ƙǤȆǪȺƫǟ ɁǼȱ ǥǻɀȞȱǟ

ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǦȖȊȹǕ

ď,đēčċď,čĐēĔď,ĎĔčĔ

معرفة  اأجل  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  يت�سح 
ا�ستخدام اختبار حتليل  االإح�سائية، فقد  الداللة  الفروق قد و�سلت مل�ستوى  اإن كانت هذه 

التباين االأحادي )One-way Anova( واجلدول )9( يو�سح ذلك:

اجلدول )9(:
نتائج حتليل التباين األحادي لدرجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنتسبني واملشاركني يف أنشطة 

مركز يافا الثقايف تبعا ملتغري مستوى املشاركة
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ďċ

 Ž ǦȭǿǠȊƫǟ ɁɀǪȆȵ
ǦȖȊȹɉǟ

ȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 țɀȶƭ
 ǧǠȞǣȀȵ
ȣǟȀƲɍǟ

 ȔȅɀǪȵ
ȣǟȀƲɍǟ

¬ȣ¼
 ǦǣɀȆǶƫǟ

 ɁɀǪȆȵ
 ǦȱɍǼȱǟ

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ǿɀȞȊȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

č
ďē
Đċ

ċ,đďď
Ď,ēĔċ
ď,ĐĎď

Ďčč.
ċēČ.

Ď,ĔĒċ,ċč*

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ƘȮȦǪȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

č
ďē
Đċ

ċ,ċĐĔ
Ď,ċēĐ
Ď,Čďď

ċĎċ.
ċđď.

ċ,ďđċ,đĎ

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ȫɀȲȆȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

č
ďē
Đċ

Č,ĔđĒ
ČČ,ďďČ
ČĎ,ďċē

ĔēĎ.
čĎē.

ď,Čč*ċ,ċč

 ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 Ȩǵ ǦȥǠȪǭ ȂɅȂȞǪȱ
 ɁǼȱ ǥǻɀȞȱǟ

 ƙȭǿǠȊƫǟ ƙǤȆǪȺƫǟ
 ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǦȖȊȹǕ Ž

ŽǠȪǮȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

č
ďē
Đċ

Č,ĔđĒ
ČČ,ďďČ
ČĎ,ďċē

ĔēĎ.
čĎē.

ď,Čč*ċ,ċč

(ċ,ċĐ≥α) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*

يت�سح من اجلدول )9( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب بلغت يف املجاالت املتعلقة 
مب�ستوى ال�سعور، وم�ستوى ال�سلوك، والدرجة الكلية لتعزيز ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني 
وهي   ،)0.02( امل�ساركة  م�ستوى  ملتغري  تبعا  الثقايف  يافا  مركز  اأن�سطة  يف  وامل�ساركني 
الفر�سية  نرف�س  فاإننا  وعليه   ،)0.05≥α( للدرا�سة  املحدد  الداللة  م�ستوى  قيمة  من  اأقل 
اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α≤0.05( يف  ال�سفرية القائلة ال توجد فروق ذات داللة 
اأن�سطة مركز يافا الثقايف  درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف 
تبعا ملتغري م�ستوى امل�ساركة على هذه املجاالت. اأما بالن�سبة ملجال م�ستوى التفكري، فقد 
بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على هذا املجال )0.63(، وهذه القيمة اأكرب من قيمة 
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م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة )α=0.05(، اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية بانعدام الفروق 
على هذا املجال.

وال�سلوك  ال�سعور  م�ستوى  جماالت  على  ل�ساحله  الفروق  كانت  من  حتديد  اأجل  ومن 
والدرجة الكلية، اتبع حتليل التباين االأحادي باختبار )LSD( للمقارنات البعدية، ونتائج 

اجلدول )10( تبني ذلك:

اجلدول )10(:
نتائج اختبار)LSD( للمقارنات البعدية لداللة الفروق درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى 

املنتسبني واملشاركني يف أنشطة مركز يافا الثقايف على جماالت مستوى الشعور والسلوك والدرجة 
الكلية تبعا ملتغري مستوى املشاركة

ǧǠȹǿǠȪƫǟ ǦȭǿǠȊƫǟ ǦǱǿǻȔȅɀǪƫǟǟǼǱ ǥƘǤȭ
 

ǥƘǤȭǦȖȅɀǪȵ

 ǿɀȞȊȱǟ ɁɀǪȆȵ ǟǼǱ ǥƘǤȭď,ēĔďċċ,ďčď*

 ǥƘǤȭď,đĐČē

 ǦȖȅɀǪȵď,ēĔčĔ

 ȫɀȲȆȱǟ ɁɀǪȆȵ ǟǼǱ ǥƘǤȭď,đēčċ*ċ,ďčĎ-

 ǥƘǤȭď,čĐēĔ

 ǦȖȅɀǪȵď,ĎĔčĔ

 ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ ǟǼǱ ǥƘǤȭď,ĒđĔČ*ċ,ďčĎ-

 ǥƘǤȭď,ĐčĔĎ

 ǦȖȅɀǪȵď,đĎđĔ

يت�سح من اجلدول )10( ما ياأتي:
• يف  وجود فروق يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني	
اأن�سطة مركز يافا الثقايف على م�ستوى ال�سعور بني فئة من كانت درجة م�ساركتهم 

كبرية جدا، وبني من كانت درجة م�ساركتهم كبرية ل�سالح الفئة االأوىل.
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• ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف  وجود فروق يف درجة تعزيز	
اأن�سطة مركز يافا الثقايف على م�ستوى ال�سلوك بني فئة من كانت درجة م�ساركتهم 

كبرية جدا، وبني من كانت درجة م�ساركتهم كبرية ل�سالح الفئة االأوىل.
• املنت�سبني وامل�ساركني يف  وجود فروق يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى	
الكلية بني فئة من كانت درجة  الدرجة  الثقايف على م�ستوى  اأن�سطة مركز يافا 
م�ستوى م�ساركتهم كبرية جدا، وبني من كانت درجة م�ساركتهم كبرية ل�سالح 

الفئة االأوىل.
والفعاليات  االأن�سطة  يف  امل�ساركة  اأن  االأوىل  الفر�سية  نتائج  من   • ن�ستخل�س	
م�ستويْي  على  جدا  كبري  تاأثري  لها  الثقايف  يافا  مركز  ينظمها  التي  والربامج 
ال�سعور وال�سلوك وجماليهما لدى االأفراد، وت�سهم هذه امل�ساركة يف تكري�س اأمناط 
من ال�سعور وال�سلوك املرتبطة بتعزيز ثقافة حق الالجئني يف العودة اإىل بيوتهم 
وممتلكاتهم، واأنه كلما زاد م�ستوى امل�ساركة يف هذه االأن�سطة والفعاليات، كلما 

زادت درجة التم�سك بحق العودة.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α≤0.05( يف درجة تعزيز 
ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف اأن�سطة مركز يافا الثقايف تعزى ملتغري 

نوع الن�ساط. 
ومن اأجل فح�س الفر�سية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري نوع الن�ساط، 
داللة  على  للتعرف   )One-way Anova( االأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  ثم  ومن 
الفروق يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة تبعا ملتغري نوع الن�ساط واجلدوالن )11(و)12( 

يبينان ذلك:
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اجلدول )11(:
املتوسطات احلسابية لدرجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنتسبني واملشاركني يف أنشطة مركز 

يافا الثقايف تبعا ملتغري نوع النشاط.

 ȓǠȊȺȱǟ țɀȹ
 ǧɎǵȀȱǟ
 ǦɆȝǠȶƨǟ

 ȏǿǠȞȵ
 ǿɀȎȱǟ
ǫǟȀǪȱǟȿ

 ȯǠȎǩɍǟ
 Ǝȝ
ǨȹȀǪȹɍǟ

 ȏȿȀȞȱǟ
 ǦɆǵȀȆƫǟ
 ȷɀȺȦȱǟȿ
ǦɆǤȞȊȱǟ

 ǧǟȿǼȺȱǟ
 ǧǟȀȑǠǶƫǟȿ
ȰȶȞȱǟ ȇǿȿȿ

 ǧǟƘȆƫǟ
 ǧǠȹǠǱȀȾƫǟȿ
ǦɅƘȽǠȶƨǟ

 ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟ

 ǿɀȞȊȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,čČďĎď,ēčēđď,ĒďčĔď,ĒēĐĒď,ēēĐĒď,ĔČďĎ

 ƘȮȦǪȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭď,Đċċċď,ĒđđĒď,ĒđđĒď,Đċċċď,đĐċċď,ĒĒĒē

 ȫɀȲȆȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
ď,ĐĒČďď,ĒďčĔď,ČďčĔď,ĐĒČďď,ĒĒČďď,đċĔĐ

 ȂɅȂȞǪȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ɁǼȱ ǥǻɀȞȱǟ Ȩǵ ǦȥǠȪǭ
 ƙȭǿǠȊƫǟȿ ƙǤȆǪȺƫǟ
 ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǦȖȊȹǕ Ž

ŽǠȪǮȱǟ

ď,ďčēđď,ĒĒĔďď,ĐĐċēď,đČĔċď,ĒđĔċď,ĒđĒč

يت�سح من اجلدول )11( وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية، ومن اأجل معرفة اإن 
اختبار حتليل  ا�ستخدم  فقد  االإح�سائية،  الداللة  م�ستوى  اإىل  قد و�سلت  الفروق  كانت هذه 

التباين االأحادي )One-way Anova( واجلدول )12( يو�سح ذلك:
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اجلدول )12(:
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنتسبني واملشاركني 

يف أنشطة مركز يافا الثقايف تبعا ملتغري نوع النشاط 
 ȓǠȊȺȱǟ țɀȹȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ ǧǠǱǿǻ

ǦɅȀƩǟ
 țɀȶƭ
 ǧǠȞǣȀȵ
ȣǟȀƲɍǟ

 ȔȅɀǪȵ
ȣǟȀƲɍǟ

¬ȣ¼
 ǦǣɀȆǶƫǟ

 ɁɀǪȆȵ
 ǦȱɍǼȱǟ

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ǿɀȞȊȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Đ
ĎĐ
ďċ

Č,đđč
č,ďĔđ
ď,ČĐē

ċ,ĎĎč
ċ,ċĒČ

ď,đđċ,ċč*

 ƘȮȦǪȱǟ ɁɀǪȆȵ ȯǠƭǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Đ
ĎĐ
ďċ

ċ,ďċċ
č,ċČē
č,ďČĒ

ċ,ċēċ
ċ,ċĐē

Č,Ďēċ,čĐ

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ȫɀȲȆȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Đ
ĎĐ
ďċ

Č,ďďĒ
đ,ďČČ
Ē,ēĐē

ċ,čēĔ
ċ,ČēĎ

Č,ĐĒċ,ČĔ

 ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 Ȩǵ ǦȥǠȪǭ ȂɅȂȞǪȱ

 ƙǤȆǪȺƫǟ ɁǼȱ ǥǻɀȞȱǟ
 Ž ƙȭǿǠȊƫǟȿ
 ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǦȖȊȹǕ

ŽǠȪǮȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Đ
ĎĐ
ďċ

Č,ďďĒ
đ,ďČČ
Ē,ēĐē

ċ,čēĔ
ċ,ČēĎ

Č,ĐĒċ,ċĒ

(ċ,ċĐ≥α) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *

جماالت  على  بلغت  قد  املح�سوب  الداللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )12( اجلدول  من  يت�سح 
م�ستوى التفكري، وم�ستوى ال�سلوك، والدرجة الكلية لتعزيز ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني 
التوايل )0.25،  الن�ساط على  تبعا ملتغري نوع  الثقايف  يافا  اأن�سطة مركز  وامل�ساركني يف 
 .)0.05≥α( وجميع هذه القيم اأكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة ،)0.19، 0.19
اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة باأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى 
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الداللة )α≤0.05( يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف اأن�سطة 
مركز يافا الثقايف تبعا ملتغري نوع الن�ساط على هذه املجاالت، اأما بالن�سبة ملجال م�ستوى 
ال�سعور فقد بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على هذا املجال )0.02(، وهذه القيمة اأقل 
ال�سفرية  الفر�سية  اأننا نرف�س  اأي   ،)0.05≥α( للدرا�سة  املحدد  الداللة  من قيمة م�ستوى 

بانعدام الفروق على هذا املجال.
اتبع حتليل  ال�سعور  م�ستوى  ل�ساحله على جمال  الفروق  كانت  اأجل حتديد من  ومن 

التباين االأحادي باختبار )LSD( للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول )13( تبني ذلك:

اجلدول )13(:
نتائج اختبار)LSD( للمقارنات البعدية لداللة الفروق يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى 
املنتسبني واملشاركني يف أنشطة مركز يافا الثقايف على جماالت مستوى الشعور والسلوك والدرجة 

الكلية تبعا ملتغري نوع املشاركة

ǧǠȹǿǠȪƫǟȔȅɀǪƫǟ ǧɎǵȀȱǟ
 ǦɆȝǠȶƨǟ

 ȏǿǠȞȵ
 ǿɀȎȱǟ
ǫǟȀǪȱǟȿ

 ȯǠȎǩɍǟ
 Ǝȝ
ǨȹȀǪȹɋǟ

 ȏȿȀȞȱǟ
 ǦɆǵȀȆƫǟ
 ȷɀȺȦȱǟȿ
ǦɆǤȞȊȱǟ

 ǧǟȿǼȺȱǟ
 ǧǟȀȑǠǶƫǟȿ
 ȇǿȿȿ
ȰȶȞȱǟ

 ǧǟƘȆƫǟ
 ǧǠȹǠǱȀȾƫǟȿ
ǦɅƘȽǠȶƨǟ

 ǧɎǵȀȱǟ
ǦɆȝǠȶƨǟď,čČďĎ

 ǿɀȎȱǟ ȏǿǠȞȵ
ǫǟȀǪȱǟȿď,ēčēđċ,đČď*-

 Ǝȝ ȯǠȎǩɍǟ
ǨȹȀǪȹɋǟď,ĒďčĔ

 ȏȿȀȞȱǟ
 ǦɆǵȀȆƫǟ
 ȷɀȺȦȱǟȿ
ǦɆǤȞȊȱǟ

ď,ĒēĐĒ*ċ,ĐĒČ-

 ǧǟȿǼȺȱǟ
 ǧǟȀȑǠǶƫǟȿ
ȰȶȞȱǟ ȇǿȿȿ

ď,ēēĐĒ*ċ,đĒČ-

 ǧǟƘȆƫǟ
 ǧǠȹǠǱȀȾƫǟȿ
ǦɅƘȽǠȶƨǟ

ď,ĔČďĎ*ċ,Ēċċ-

(α≥0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *
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يت�سح من اجلدول )13( ما ياأتي:
وجود فروق يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف اأن�سطة 
مركز يافا الثقايف على م�ستوى ال�سعور بني االأن�سطة كافة وبني ن�ساط الرحالت اجلماعية 

ل�سالح االأن�سطة كافة.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α≤0.05( يف درجة تعزيز ثقافة 

حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف اأن�سطة مركز يافا الثقايف تعزى ملتغري اجلن�س.
 Independent( ملجموعتني م�ستقلتني )ومن اأجل فح�س الفر�سية ا�ستخدم اختبار)ت

t-test( ونتائج اجلدول )14( تبني ذلك: 

اجلدول )14(:
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجة تعزيز ثقافة حق العودة لدى املنتسبني واملشاركني يف 

أنشطة مركز يافا الثقايف تبعا ملتغري اجلنس.

 ȄȺƨǟ

    

(40=ȷ) Ȁȭǽ(11=ȷ) ɂǮȹǕ(ǧ)
ǦǣɀȆǶƫǟ

 ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ
ǡɀȆǶƫǟ ȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟ

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ǿɀȞȊȱǟď,ēĐċċċ,ččďċčď,ĒċČĎċ,ďēēďđČ,ďđċ,Čďē

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ƘȮȦǪȱǟď,ĒďĐēċ,čČđĒĒď,Đđċđċ,ĎČēđČč,čĐđ*ċ,ċč

 ɁɀǪȆȵ ȯǠƭ
 ȫɀȲȆȱǟď,đčēđċ,ďĐĎēĎď,ČĐĐēċ,ĐēĒČčč,ēđē*ċ,ċċ

 ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦȥǠȪǭ ȂɅȂȞǪȱ
 ǥǻɀȞȱǟ Ȩǵ
 ƙǤȆǪȺƫǟ ɁǼȱ
 Ž ƙȭǿǠȊƫǟȿ
 ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǦȖȊȹǕ

ŽǠȪǮȱǟ

ď,ĒďČĐċ,čĎĎēĎď,ďĒčđċ,čċĒċđ
 

Ď,ďĐď*ċ,ċċ

(α≥0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *  
 )49) ǦɅȀǵ ǦǱǿǼǣ *  
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يت�سح من اجلدول )14( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على جماالت م�ستوى 
التفكري، وال�سلوك، والدرجة الكلية لتعزيز ثقافة حق العودة لدى املنت�سبني وامل�ساركني يف 
التوايل )0.02، 0.00، 0.00( وجميع  الثقايف تبعا ملتغري اجلن�س على  اأن�سطة مركز يافا 
هذه القيم اأقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة )α≤0.05(؛ اأي اأننا نرف�س الفر�سية 
بلغت قيمة م�ستوى  فقد  ال�سعور  بالن�سبة ملجال م�ستوى  اأما  ال�سفرية على هذه املجاالت، 
الداللة املح�سوب على هذا املجال )0.14( وهذه القيمة اأكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد 

للدرا�سة )α≤0.05( اأي اأننا نقبل الفر�سية بانعدام الفروق على هذا املجال.
اأما بالن�سبة للمجاالت التي كانت عليها الفروق دالة اإح�سائيا، فقد كانت هذه الفروق 
ل�سالح الذكور، مما يعني اأن االأن�سطة والفعاليات التي ينظمها مركز يافا الثقايف لها تاأثري 
اأكرب على م�ستوى التفكري وال�سلوك من االإناث، يف حني اأنه ال توجد فروق تبعا ملتغري اجلن�س 

على م�ستوى ال�سعور.
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ďē

التوصيات:

بناء على النتائج التي تو�سل اإليها البحث يو�سي الباحث مبا ياأتي:
وال�سباب  باالأطفال  تعنى  التي  الثقافية  واملراكز  االجتماعية  املوؤ�س�سات  تفعيل  1 .
التي تعنى  داخل املخيمات، واإغناوؤها ودعمها ومتويل براجمها، وبخا�سة تلك 

بالق�سايا املتعلقة بحق العودة.

تعميم جتربة مركز يافا الثقايف على خميمات ال�سفة الغربية وقطاع غزة وال�ستات،  2 .
اأماكن اللجوء، وا�ستخدام و�سائل  وتطوير االأن�سطة والفعاليات ح�سب خ�سو�سية 
التوا�سل  على  لالإبقاء  للمعلومات  العاملية  ال�سبكة  وبخا�سة  احلديثة،  االت�سال 
بني الالجئني اأنف�سهم يف خمتلف اأماكن تواجدهم، وبني ق�سيتهم املركزية، وهي 

حقهم يف العودة اإىل وطنهم وديارهم.

ت�سكيل هيئة وطنية من اخلرباء واملهنيني واملتخ�س�سني يف جمال اإعداد الربامج  3 .
واالأن�سطة ذات الطابع التن�سوي لبناء برامج متخ�س�سة وهادفة، وتعميمها على 
تنفيذها  ومتابعة  املخيمات،  داخل  واالجتماعية  الثقافية  واملوؤ�س�سات  املراكز 

باالعتماد على خربات طاقم هذه الهيئة وا�ست�ساراتهم.

اإن�ساء �سندوق قومي خا�س بتمويل االأن�سطة املتعلقة بتكري�س اأمناط من ال�سعور  4 .
والتفكري وال�سلوك التي تعزز ثقافة مت�سك الالجئني بحقهم يف العودة اإىل وطنهم 

وديارهم.

التن�سيق مع مدار�س الوكالة. 5 داخل املخيمات لتوجيه الطلبة اإىل مثل هذه املراكز 
بعد اأوقات الدوام املدر�سي حتى ي�ستفيدوا من هذه الربامج، ملا لذلك من تاأثري يف 

بناء ال�سخ�سية الوطنية املوؤمنة وامللتزمة بق�سايا الوطن وق�سية الالجئني.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�رسة االأخ/ت املحرتم/ة،،،
 بعــد التحيـة،،،

فاإنه والإغرا�س جمع البيانات الالزمة للدرا�سة التي يجريها الباحثان حول: 

دور موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية يف تعزيز ثقافة حق العودة لدى الالجئني الفل�سطينيني
منوذج مركز يافا الثقايف/خميم بالطة.

اأرجو التف�سل بتعبئة هذه اال�ستبانة مع حتري املو�سوعية الكاملة يف االإجابة، مع التاأكيد 
على اأن البيانات الواردة فيها �ست�ستخدم ب�رسية تامة ولغايات البحث العلمي فقط.

مع فائق االحرتام والتقدير

اأول:معل�مات اأولية: 
يرجى و�سع اإ�سارة )×( يف املكان املنا�سب وفق ما تراه منا�سبا وما ينطبق عليك:

1- العمر: _______________
2- اجلن�س:

1( ذكر            2( اأنثى
3- امل�ست�ى التعليمي:

1( اإعدادي فاأقل    2( ثانوي   3( دبلوم   4( بكالوريو�س    5( ماج�ستري فاأعلى        
4- �سن�ات امل�ساركة اأو النت�ساب اإىل املركز:

1( ثالث �سنوات فاقل    2( من 4-6 �سنوات         3( 7�سنوات فاأكرث  
5- عدد ال�ساعات التي تق�سيها اأ�سب�عيا يف املركز اأو يف متابعة اأن�سطتة وبراجمه تقريبا:

1( اقل من 5 �ساعات   2( من 5-10   3( من 11-15 �ساعة   4( 16 �ساعة فاأكرث
6- اأ�سارك بكافة الأن�سطة التي ينظمها مركز يافا الثقايف ب�سكل:

1( م�ستمر     2(جزئي    3( ال اأ�سارك اإطالقا
7- بني يديك �ستة اأن�سطة من املت�قع اأن تك�ن قد �ساركت فيها مع مركز يافا الثقايف، رتب 
هذه الأن�سطة من )1 -6( تبعا لدرجة م�ساركتك فيها)ميكنك ا�ستثناء الن�ساط الذي مل 

ت�سارك فيه(:
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 ȴȩȀȱǟ ȼɆȥ ǨȭǿǠȉ Ǽȩ ȷɀȮǩ ȷǕ ȜȩɀǪƫǟ ȓǠȊȺȱǟ ǦȭǿǠȊƫǟ ǦǱǿǻ ǢȆǵ ǢɆǩȀǪȱǟ

.Č (ȬȺȕȿ ȣȀȝǟ ǰȵǠȹȀǣ) ǦɆȝǠȶƨǟ ǧɎǵȀȱǟ

.č ǫǟȀǪȱǟȿ ǿɀȎȱǟ ȏǿǠȞȵ

.Ď ǦȦȒȱǟ ǧǠȶɆƯ ȸȵ ƙǞǱɍ ȯǠȦȕǕ ƙǣ ǨȹȀǪȹɋǟ Ǝȝ ȯǠȎǩɍǟ
ȷǠȺǤȱ ǧǠȶɆƯ ȸȵ ƙǞǱɍ ȯǠȦȕǕȿ ǦɆǣȀȢȱǟ

.ď(ȷȿǼǝǠȝ ǦȩȀȥ) ǦɆǤȞȊȱǟ ȷɀȺȦȱǟȿ ǦɆǵȀȆƫǟ ȏȿȀȞȱǟ

.ĐȰȶȞȱǟ ȇǿȿȿ ǧǟȀȑǠǶƫǟȿ ǧǟȿǼȺȱǟ

.đǦɅƘȽǠȶƨǟ ǧǠȹǠǱȀȾƫǟȿ ǧǟƘȆƫǟ

ثانيا: مقياس درجة املشاركة يف األنشطة مع مركز يافا الثقايف 

ǃƽƥǁƐǥȀȪȦȱǟ ǥƘǤȭ ǦǱǿǼǣ
 ǟǼǱ

 ǦǱǿǼǣ
 ǥƘǤȭǼɅǠƮ ǦǱǿǼǣ

 ǦȲɆȲȩ
 ǦǱǿǼǣ
 ǟǼǱ ǦȲɆȲȩ

.Č
 Ɣȱǟ ǦɆȝǠȶƨǟ ǧɎǵȀȱǟ Ž ǿǟȀȶǪȅǠǣ ǨȭǿǠȉ
 ȣȀȝǟ) ǰȵǠȹȀǣ ȸȶȑ ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȶȚȹ

(ȬȺȕȿ

.č ǫǟȀǪȱǟȿ ǿɀȎȱǟ ȏǿǠȞȵ Ž ǦɆȱǠȞȦǣ ǨȭǿǠȉ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȵǠȩǕ Ɣȱǟ

.Ď
 Ź ɃǾȱǟ ǨȹȀǪȹɋǟ Ǝȝ ȯǠȎǩɍǟ Ž ǨȭǿǠȉ
 ɂȲȝ ȴȾȞȵ ǨɆȪǪȱǟȿ ȷǠȺǤȱ Ž ƙǞǱɎȱǟ Ȝȵ

.ǦɆȹǠȺǤȲȱǟ ǻȿǼƩǟ

.ď
 ȷɀȺȦȱǟȿ ǦɆǵȀȆƫǟ ȏȿȀȞȱǟ ǿǟȀȶǪȅǠǣ ǨȞǣǠǩ
 ǦȞǣǠǪȱǟ ȷȿǼǝǠȝ ǦȩȀȥ ǠȾȵǼȪǩ Ɣȱǟ ǦɆǤȞȊȱǟ

ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀƫ

.Đ
 ǧǟȿǼȺȱǟ Ž ǦȭǿǠȊƫǟ ɂȲȝ ȋȀǵǕ

 ȂȭȀƫǟ ǠȽǼȪȝ Ɣȱǟ ȰȶȞȱǟ ȇǿȿȿ ǧǟȀȑǠǶƫǟȿ
ȴȾȺȕȿ ƂǙ ǥǻɀȞȱǠǣ ƙǞǱɎȱǟ ȨƜ ǦȪȲȞǪƫǟȿ

.đ
 ǧǠȹǠǱȀȾƫǟȿ ǧǟƘȆƫǟ Ž ǿǟȀȶǪȅǠǣ ȫǿǠȉǕ

 ǦȖǤǩȀƫǟȿ ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȶȚȺɅ Ɣȱǟ
ȴȾȺȕȿ ƂǙ ǥǻɀȞȱǠǣ ȴȾȪǵȿ ƙǞǱɎȱǠǣ
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.Ē Ɣȱǟ ǦȖȊȹɉǟ Ž ǦɆȱǠȞȦǣ ȫǿǠȉǕ ȳǠȝ ȰȮȊǣ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȶȚȺɅ

.ē ǧǟǿɀȊȺƫǟȿ ǧǟǿǟǼȍɋǟ ǦȞǣǠǪƞ ǟƘǮȭ ȴǪȽǕ
ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȽǿǼȎɅ Ɣȱǟ

.Ĕ Ɣȱǟ ǧǠɆȱǠȞȦȱǟȿ ǦȖȊȹɉǠǣ ǥƘǤȭ ǦȪǭ ɃǼȱ
 ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǠȾȵǼȪɅ

.Čċ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ƑȆǪȺȵ ǼǵǕ Ɔɀȭ ȀǺȦȱǠǣ ȀȞȉǕ
ŽǠȪǮȱǟ

.ČČ ȜɆƤ Ž ȫǿǠȉǕ ɄȮȱ Ɣȩȿ ȴȚȹǕ ȷǕ ȯȿǠǵǕ
ŽǠȪǮȱǟ ǠȥǠɅ ȂȭȀȵ ǧǠɆȱǠȞȥ

ثالثا: الفقرات املتعلقة مبستوى الشعور والتفكري والسلوك واملرتبطة بتكريس ثقافة حق العودة

ȴȩȀȱǟǥȀȪȦȱǟ Ȩȥǟɀȵ
ǥǼȊǣȨȥǟɀȵǼɅǠƮȏǿǠȞȵ ȏǿǠȞȵ

ǥǼȊǣ
الفقرات املتعلقة مبستوى الشعور

.Č ȀǲȽ Ɣȱǟ  ǥǼȲǤȱǟ  ƂǙ  ǥǻɀȞȲȱ  ƘǤȭ ȧɀȉ ɃǼȱ
ɃǻǟǼǱǕ ǠȾȺȵ

.č ǠȹȀ ĉǲȽă ɃǾȱǟ  ȷǠȮƫǟ  ƂǙ ǻɀȞȺȅ ǠȺȹǖǣ  ǦȪǭ  ɃǼȱ
ČĔďē ȳǠȝ ȼȺȵ

.Ď ɄȽ ǠȾȺȵ ǠȹȀ ĉǲȽă Ɣȱǟ ǦȺɅǼƫǟ ȿǕ ǦɅȀȪȱǟ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ
 ƃ ǦǤȆȺȱǠǣ ƆǠȵɉǟ ɂƧǕ ȸȵ ǥǼǵǟȿ

.ď ƂǙ  ȼɆȥ  ǻɀȝǖȅ  ɃǾȱǟ  ȳɀɆȱǠǣ  ȴȲǵǕ  Ǡȵ  ǟƘǮȭ
ɄȲȍɉǟ ɃǼȲǣ

.Đ ƂǙ ǥǻɀȞȱǠǣ ɄȪƜ ƾȮȆȶǪȵ Ɔɀȭ ȀǺȦȱǠǣ ȀȞȉǟǕ
ɃǻǟǼǱǕ ǠȾȺȵ Ȁ ĉǲȽă Ɣȱǟ ǼȲǤȱǟ

.đ ɃǾȱǟ ǼȲǤȱǟ ƂǙ ǠȵɀɅ ǻɀȞȺȅ ǠȺȹǖǣ Ȱȵɉǟ ȜȖȩǕ Ɓ
ȼȺȵ ǠȹȀ ĉǲȽ

.Ē Ɣȱǟ ǥǼȲǤȱǟ Ž źǠɆǵ ȈȝǕ Ɓ Ɔɉ ȷȂƩǠǣ ȀȞȉǕ
.ɃǻǟǼǱǕȿ ɄǝǠǣǓ ǠȾȺȵ Ȁ ĉǲćȽ
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Đď

الفقرات املتعلقة مبستوى التفكري

.ē ȳǠȝ  ǠȾȺȵ  ǠȹȀ ĉǲăȽ Ɣȱǟ  ǥǼȲǤȱǟ  ȴȅǟ  ǠȵǠƢ  ȣȀȝǕ
ČĔďē

.Ĕ ƗȱǖȆɅ ƙǵ ǠȾȺȵ ǧȀǲȽ Ɣȱǟ ǥǼȲǤȱǟ ȴȅǟ ȀȭǽǕ
ÝǨȹǕ ȸɅǕ ȸȵ ǼǵǕ

.Čċ ǦɆȹǠȮȵǚǣ  ǦȪȲȞǪƫǟ  ǿǠǤǹɉǟ  ǦȥǠȭ  ǿǟȀȶǪȅǠǣ  ȜǣǠǩǕ
ǠȾȺȵ ǠȹȀ ĉǲȽ Ɣȱǟ ǠȹǟȀȩ ƂǙ ǠȺǩǻɀȝ

.ČČ ɄǝǠǣǓ  ǥǠɆǵȿ  ȳɀɆȱǟ  źǠɆǵ  ƙǣ  ȷǿǠȩǕ  Ǡȵ  ǠǤȱǠȡ
ǠȾȺȵ ǟȿȀǲȽ Ɣȱǟ ǦɆȲȍɉǟ ȴőǼȲǣ Ž ɃǻǟǼǱǕȿ

.Čč
 ȸȝ  ǿǠǤȮȱǟ  ǠȾɅȿȀɅ  Ɣȱǟ  ȌȎȪȱǠǣ  ǟƘǮȭ  ȀȮȥǕ
 ǼȞǣȿ ǒǠȺǭǕ Ž ǧȀȵǻ Ɣȱǟ ǦɆȺɆȖȆȲȦȱǟ ǧǟǼȲǤȱǟ

ǥȀǲƬǟ

.ČĎ ǠȾȺȵ  ǧȀ ĉǲăȽ  Ɣȱǟ  ǦɅȀȪȱǟ  Ȝȩɀȵ  ǠȵǠƢ  ȣȀȝǕ
ǼȶȞǪƫǟ ǠȾȵǼȽ ȸȵ ȴȡȀȱǠǣ

Ɛلفقرات املتعلقة مبستوى السلوك

.ČďǠȾȺȵ ǠȹȀǲȽ Ɣȱǟ ǥǼȲǤȱǟ ǿȿȁǟ ȷǕ ǟƘǮȭ ǨȱȿǠǵ

.ČĐ Ɣȱǟ ǦɅȀȪȱǟ ȴȅǟ ɄȵɀɅ ȰȮȊǣȿ ǿǟȀȶǪȅǠǣ ȀȭǽǕ
ǠȾȺȵ ǠȹȀ ĉǲăȽ

.Čđ ȰɅǼǤȭ ɄȲȝ ȏȀȝ Ǡȵ  ǟǽǙ  ȐɅɀȞǪȱǠǣ  ȰǤȩǕ  ȸȱ
ǥǻɀȞȱǟ Ž ɄȪƩ

.ČĒ ȣȀǪȞɅ ɍ ǦɆȺɆȖȆȲȦȱǟ ǦɆȒȪȲȱ Ȱǵ Ƀǖǣ ȰǤȩǕ ɍ
.ȴȽǿǠɅǻ ƂǙ ƙǞǱɎȱǟ ǥǻɀȝ ȨƜ

.Čē ȰǱǕ  ȸȵ  ǟɀǶȑ ȸɅǾȱǟ  Ȱȭ  ƂǙ  ǦɆǣǠƶǟǚǣ  ȀȚȹǕ
.ȸȕɀȱǟ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ ǦȍǠƝȿ ǦɆȺȕɀȱǟ ǦɆȒȪȱǟ

.ČĔ Ž ɄȪǵ ȸȝ ɄȝǠȥǻ ȰǣǠȪȵ ȰȪǪȝǕ ȷǕ ƗȶȾɅ ɍ
Ɨȕȿ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ

.čċ Ž  ɄȪǵ  ȰǣǠȪȵ  źǠɆƜ  ɄǶȑǕ  ȷǕ  ƗȶȾɅ  ɍ
Ɨȕȿ ƂǙ ǥǻɀȞȱǟ


