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  ملخص

وق لقيم تھدف ھذه الدراسة الكشف عن مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية  الديمقراطية وحق
ة من ولتحقيق ذلك، قام ال ؛اإلنسان مع أبنائھا تبانه مكون ان بتصميم اس رة، وطبق) ٦٤(باحث ا افق ھ
ا  ة قوامھ ة ) ٢٠٠(على عين روق ذات دالل ائج الدراسة عن وجود ف أسرة فلسطينية، وكشفت نت

اً  لقيمالفلسطينية  ةإحصائية في مستوى ممارسة األسر ا تبع الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائھ
رب( يلمتغير ة إحصائية في ) األسرة السكن، المستوى التعليمي ل روق ذات دالل وعدم وجود ف

ر وع رب األسرة، ومستوى دخل األسرة( يمستوى ھذه الممارسة تبعاً لمتغي ائج  ). ن ا أن نت كم
  .الدراسة كانت سلبية بشكل عام على صعيد ممارسة األسرة لھذه القيم مع أبنائھا

 
Abstract 

This research aims at exploring the level of Palestinian family's 
Practice of democratic values and human rights with their children. In 
orders to achieve this. The researches designed a questionnaire consisting 
of sixty four articles and applied it on a sample of two hundred 
Palestinian families. Results of the study found out that there are 
difference of statistical significance in the level of Palestinian families’ 
practice of democratic values and human rights with their children 
according to certain variables residence change, educational level of head 
of family. There is also no statistical significance in the level of family 
practice according to the variable, king of chief of the family, level of 
family in core.  However results of the study are negative in general in 
the level family's practice of these values with their children. 
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  المقدمة

ة  دوائر العلمي ن ال د م ام العدي ى اھتم ان عل وق اإلنس ة وحق ية الديمقراطي تحوذت قض اس
انية وم اإلنس ي مختلف العل ية ف ة والسياس ول ،واألكاديمي وق إ :بحيث يمكن الق ام يف ذا االھتم ن ھ

يد ،في أغلب الظن ،ويعود السبب،  كثيراً ما القته بعض القضايا األخرى ى أن اإلنسان ھو س  إل
ة ا،  الطبيعة ومركز الكون انية، إلى جانب أنه يمثل أحد القضايا المعرفي ة اإلنس ة في المعرف لھام

الرغم من حداثة مفھوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان كإشكالية بحثية وفقاً لظھوره في إطار  فعلى
ة واقتصادية وسي انعكاساتواضح بفعل ما أحدثته الحرب العالمية الثانية من  يةاجتماعي ه فإ ؛اس ن

ة  ات الدولي ن المنظم د م ة العدي ل مطالب ل بفع ة والتحلي ي المناقش اً ف ب رواج ا اكتس رعان م س
ب أن  ى جان ان، إل وق اإلنس رار حق ة وإق دخل لحماي ة كم ق الديمقراطي ة بضرورة تطبي والمحلي

اأالت ة الزم ة وفق مقول ذه الحداث ى ھ ل ،  نريخ لالھتمام بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ال يعود إل ب
د من  ،على وجه التحديد ،تعكس القراءة المتأنية للفكر االجتماعي ل للعدي رواد األوائ ما طرحه ال

والت  ايا والمق د(القض ب أحم ود ) ٣٨٥-٢٦٩:  ١٩٩٦،  غري ة الوج ذ بداي ه من د أن ي تؤك والت
ات وق وواجب ه من حق ا علي ه وم ا ،  اإلنساني على ھذا الكوكب واإلنسان في صراع حول مال وم

ى  د عل اواة يؤك ة والمس نراه اليوم من صراع مستمر حول تكريس ھذه الحقوق لألفراد في الحري
في  ر تطور فلس ان عب ع اإلنس دت م ة ول و حقيق ار ھ اھيم واألفك ذه المف ول ھ دور ح ا ي ل م أن ك

  ).٨٦٧-٨٣٣:  ٢٠٠٢،  توفيق المدني(واجتماعي وسياسي طويل 

ي تضمنتھا وق اإلنسان ويمكن التأكيد على أن القيم الت ة بحق ذ اإلعالن  ،المواثيق المتعلق من
نجد ،  الخ. ..  أو في االتفاقات التطبيقية لھذا اإلعالن ١٩٤٨العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 

ا  ىبحيث ال يرق،  لھا أصوالً في كافة المذاھب السياسية واالجتماعية والدينية ة أنھ الشك في حقيق
  .  نات والمعتقدات البشريةنتائج لكافة الحضارات والديا

 اا ليسمومن الجدير بالذكر أن حقوق اإلنسان ترتبط مع الديمقراطية بعالقة جدلية، علماً بأنھ
يس  ؛يءنفس الش ة في ظل أي نظام سياسي، ول وذلك ألن كفالة حقوق اإلنسان األساسية مطلوب

ى حين يصبح ال اً يمكن أن بمقدورھا االنتظار حتى يصبح النظام ديمقراطياً، وحت نظام ديمقراطي
ذي يمكن  انتھاكاتتقع في ظله  لحقوق اإلنسان بدرجة أو بأخرى، وتفادياً للجدل النظري العقيم ال

ددة  ا المتع وق اإلنسان ببنودھ أن حق ول ب وق اإلنسان، يمكن الق ة بحق ة الديمقراطي أن تثيره عالق
ا يمك ة مثلم نظم يمكن أن تمارس بقدر في ظل النظم غير الديمقراطي در في ظل ال ن أن تنتھك بق

ة ،الديمقراطية وق اإلنسان والديمقراطي ين حق ة  ،غير أنه برغم عدم الترادف الكامل ب إن العالق ف
ذي ال ينفصم  بينھما زواج ال رة ال ى فك تن واألقرب إل د تكون األم اتح سمير عزام، (ق :  ١٩٩٥ف
ان، وت) ١٢-١١ وق اإلنس ي تؤسس لحق ة ھي الت ن إال أن الديمقراطي راد والجماعات م مكن األف

د  رة تجدي ممارسة حقوقھم وحرياتھم األساسية، علماً بأن األمرين يخلقان بعضھما البعض في دائ
  ). ١٢: ١٩٩٥،  فاتح سميح عزام(متواصلة للحياة 

راد ليست  ة األف ى أن حري د عل إال أن الفھم السوسيولوجي للديمقراطية وحقوق اإلنسان يؤك
وق اإلنسان، مضمونة بمجرد أن ھنا دني أو منظمات حق ة أو مؤسسات مجتمع م ك مجالس نيابي
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ذلك مونة ك ت مض ي ليس ه ؛وھ ن يمثلون ار م رد أن يخت ل ف ان ك ق ،  ألن بإمك ي أن توف ينبغ
دماج ين االن ة ب ام األول ؛الديمقراطي ي المق رض ف ي تفت ة الت ارات  ،أي المواطن ة االختي حري

وح ،  الحقوقالسياسية مع احترام الھوايات والحاجات و فال ديمقراطية دون الجمع بين مجتمع مفت
وق اإلنسان  ةيميوبالتي ال يمكن عزل المنظومة المفاھ ،واحترام حقوق الفاعلين االجتماعيين لحق

ياق  ن الس اھيمع ه يالمف د في رض أن توج ذي يفت ام ال ياق ،  الع و الس اھيموھ رتبط  يالمف الم
د ة تتجس ة كلي ا عملي ة باعتبارھ تويات  بالديمقراطي ة المس ي كاف ة ف ع المتوغل ة المجتم ي ثقاف ف

ياالجتماعية وتنشط في مختلف  ة اإلرادة الحرة،  والمؤسسات البن ا ثقاف ار،  إنھ دد االختي ،  وتع
وانين،  ة للصراعيواإلرادة السلم،  وقبول التنوع واالختالف ل الق ة التكامل في ،  وتفعي ا ثقاف إنھ

  .  الحقوق والواجبات

ة ،  ب أن تفھم الديمقراطية بوصفھا إطاراً عاماً لثقافة حقوق اإلنسانيج،  ومن ھنا ھذه الثقاف
يالتي تضع الحرية في إطار الواجب  ة األخالق ام وفي إطار المصلحة العام ى ،  الع وتعمل عل

وق في ،  صيانة كرامة اإلنسان ذه الحق ألن القاسم المشترك ما بين الحقوق دون استثناء ھو أن ھ
  ).١٦:  ١٩٩٥،  فاتح سميح عزام(رية وأساسية لضمان حياة كريمة لإلنسان مجموعھا ضرو

ا من  كما تمثل ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان جزءاً من الثقافة العامة التي تتألف بمجملھ
راد ا األف ي يحملھ ات الت ورات واالتجاھ اني والتص وز والمع يم والرم ايير والق ة المع ،  مجموع

ذا المعن ة بھ راغوالثقاف ي ف تج ف ي  ،ى ال تن ار البن ي إط اعالتھم وف ي تف راد ف ا األف ا ينتجھ وإنم
ا أدوار غلون فيھ ي يش ات الت ددة اً والمؤسس ي ،  مح ر ف داث أي تغي إن إح م ف ن ث وعي  ىبنوم ال

ر في  ه تغيي ىاإلنساني يقتضى أن يسبقه أو يرافق راد  البن ي يشغلھا األف والمؤسسات واألدوار الت
ى صعيد إكساب ) ٦٢٠ : ٢٠٠٠،  زالتكارل ( ة عل ر فعالي وتعتبر األسرة أحد المؤسسات األكث

و بصورة ،  الثقافة ألبنائھا دء ول دون الب وھي تمثل نقطة انطالق مناسبة وعملية بالنسبة لمن يري
اً  صعيدمتواضعة في إحداث تغيرات جذرية على  ة عموم يم االجتماعي ة والق ول، (الثقاف ا بھل رج

١١٣:  ١٩٩٧.(  

 ً اط  وانطالقا ل أنم ه الطف ذي يكتسب في دني ال من أن األسرة تمثل أحد مؤسسات المجتمع الم
ة التخاطب ،سلوكه االجتماعي ا لغ ا ويستخدمھا في التواصل يفيحاك ،والبوتقة التي يكتسب فيھ ھ

ه  هوالتعبير عن حاجات ه ،  وانفعاالت ذي يستمد من ل(والمرجع ال ة ) الطف ة والديني ه االجتماعي قيم
ي ،  الخ .. . والخلقية ادات واالتجاھات الت دات والع ار والمعتق ايير للسلوك واألفك وھذه تشكل مع

د ) ٢٧٨:  ٢٠٠٤،  ضياء زاھر(تمثل أطره المرجعية الموجه لكل أنماط سلوكه  ذي يؤك األمر ال
ات الحقوق والواجب دوره ،  الدور الھام واألساسي لألسرة في توفير نموذج لاللتزام ب د ب ذا يؤك وھ

اھيم ،  المواقف تجاه ممارسة الديمقراطية وحقوق اإلنسان تتكون من سن الطفولة على أن وأن مف
دم المساواة وق ،  احترام الذات واحترام الغير ومعاملة األفراد إناثاً وذكوراً على ق ھي أساس حق

  ).٨١:  ١٩٩٣،  عمارة(في إطار العائلة  رب عليھا الفرد أوالً وقبل كل شيءيتد،  اإلنسان

هؤا أن األسرة تعيش في إطار سياق اجتماعي وثقافي وسياسي وقيمي توبم أثر ب  ؛ثر فيه وتت
ي عايشھا المجتمع الفلسطيني  أثرت بمجمل الظروف واألوضاع الت د ت فإن األسرة الفلسطينية ق
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ام  ة إسرائيل ع ام دول ى قي يداً ١٩٤٨بدءاً من األطماع االستعمارية في المنطقة العربية حت م تجس
ة للسيطرة ة العربي ى المنطق تالع الشعب الفلسطيني وتحطيم  ،االستعمارية عل ى اق والتي أدت إل

ة  ية والثقافي ادية والسياس ة واالقتص تويات االجتماعي ع المس ى جمي طيني عل ع الفلس ة المجتم بني
ا  ام واستمرار مجتمع م ة لقي د من المقومات الالزم والمؤسساتية وحرمان ھذا المجتمع من العدي

ر أب( وةياس ي،  ) خ:  ١٩٩١،  و عج ا يعن اول  مم ا ح ان مھم وق اإلنس ل حق اك لك ود انتھ وج
دوم . االحتالل اإلسرائيلي أن يغير من مسمياته وأساليبه في التعامل مع الشعب الفلسطيني ان ق وك

ي ،  م١٩٩٤السلطة الوطنية الفلسطينية في العام  ة الت دة من الحري ة جدي بمثابة الدخول إلى مرحل
ا شعر خاللھ ي نصت عليھ ه الت ل حقوق دأ في ممارسة أق ه آن األوان ليب ع الفلسطيني أن ا المجتم

ماوية رائع الس ة ،  الش ذت كاف ان وأخ وق اإلنس المي لحق الن الع دة واإلع م المتح ادئ األم ومب
اً  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعمل على صيانة وتعزيز حقوق اإلنسان الفلسطيني داخلي

ى مستوى الم( ة ) جتمع والسلطةعل ان لألسرة الفلسطينية كأحد مؤسسات التنشئة االجتماعي وك
دوراً استثنائياً في العمل على تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الداخل والخارج  ،الھامة

دور  ذا ال تلزم ضرورة بحث ھ ة معاً، األمر الذي يس ه اإليجابي ى مميزات واستطالعه للوقوف عل
اول موضوع األسرة الفلسطينية ،  زيز األولى وتالشي الثانيةوالسلبية، لتع ان تن أى الباحث لذا ارت

  .وقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمعرفة مدى ممارسة األسرة الفلسطينية لھذه القيم اإلنسانية
  

  مشكلة الدراسة

وق اإلنس رام الحق ية واحت ات السياس دعيم الحري ب لت ة كمطل ة الديمقراطي راً ألھمي انية، نظ
ھا ي السيما وأن معظم دول العالم تدع،  واستناداً إلى أھمية العمل على احترام حقوق األفراد لنفس

وق ذه الحق رام ھ ال احت ي مج باقة ف ا س ة ،  أنھ ات العالمي ن المنظم ر م ة الكثي ب مطالب ى جان إل
د ،  إلنسانباحترام ھذه الحقوق حسبما نصت عليھا المواثيق الدولية واإلعالن العالمي لحقوق ا فق

ا ات داخلھ الحقوق والواجب زام ب يما ،  أصبح لزاماً على األسرة أن توفر النموذج المناسب لاللت س
ة  يم الديمقراطي ز ق ى تعزي ة إل ل والدافع د من العوامل األساسية ب وأن وجود مثل ھذا النموذج يع

  .  وحقوق اإلنسان

ره  بق ذك ا س الرغم مم احثفوب تھميإن الب الل معايش ن خ ومي ن وم اتي الي ع الحي ا للواق
اف ي تتن اھدات الت ا برصد عدد من المش وق اإلنسان  ىالفلسطيني قام اھيم حق ا ورد من مف ع م م

  :  يوجزانھا فيما يلي

من  ى السالح التي أصبحت وكأنھا جزءتزايد أعمال العنف وجرائم القتل واالعتداء وفوض .١
  .  حياة المجتمع

تبدال .٢ ية واس ة المؤسس اب الديمقراطي ميات غي ت مس وھة تح وية مش ات فوض ھا بممارس
انون الفلسطيني،  الديمقراطية اب شبة كامل لسلطة الق ا  ،مصحوبة بغي م مظاھرھ ومن أھ

واالعتداء والقتل حتى يصبح تزايد النزاعات العائلية بشكل كبير والتي يتم فيھا رفع السالح 
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أراً  ا  ؛ث رة بوظيفتھ وم األس رورة أن تق ى ض د عل ذي يؤك ر ال ة األم ع دور كاف التالزم م ب
 .المؤسسات الوطنية األخرى

وق  .٣ رام حق تزايد صرخات ونداءات المنظمات الحقوقية الفلسطينية بضرورة العمل على احت
وق  ة وحق اإلنسان، وارتفاع مستوى انتقاداتھا للسلوكيات المتعارضة من صيانة الديمقراطي

 .اإلنسان في المجتمع الفلسطيني

ع الرسمية  تزايد رفع الشعارات من .٤ ة المواق ر من المسئولين الفلسطينيين في كاف جانب كثي
وا ً  ،طنحول حق المواطن والعمل من أجل الم ا ك واقعي رى ،  ولكن دون أن يتحقق ذل ل ن ب

 .واقعاً مغايراً وممارسات مختلفة عما ينادون به

ى مدى ممارسة األسرة الفلسطي ة التعرف عل ان أھمي دم استشعر الباحث ا تق نية في ضوء م
ان وق اإلنس ة وحق ة ع؛  للديمقراطي ي اإلجاب ة ف كلة الدراس ددت مش ذا تح اؤل الرئيس نل  يالتس

  :  التالي
  

  ما مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائھا ؟

  :  مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية يويتفرع من ھذا التساؤل الرئيس

  قراطية وحقوق اإلنسان التي يجب أن تكسبھا األسرة ألبنائھا ؟ما قيم الديم .١

وق اإلنسان  .٢ ة وحق يم الديمقراطي إلى أي مدى يختلف مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق
 ؟)ىأنث،  ذكر(رب األسرة ) جنس(مع أبنائھا تبعاً لمتغير نوع 

يم الديمقرا .٣ وق اإلنسان إلى أي مدى يختلف مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق ة وحق طي
 ؟)قرية،  مخيم،  مدينة(مع أبنائھا تبعاً لمتغير مكان السكن 

وق اإلنسان  .٤ ة وحق يم الديمقراطي إلى أي مدى يختلف مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق
رة  يم رب األس توى تعل ر مس اً لمتغي ا تبع ع أبنائھ ة(م ة العام ا دون الثانوي امعي،  م ،  ج

 ؟)دراسات عليا

وق اإلنسان إلى أي  .٥ ة وحق يم الديمقراطي مدى يختلف مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق
رة  ل األس ر دخ اً لمتغي ا تبع ع أبنائھ ادون (م ن  ٣٠٠م ي، م ى  ٣٠١دوالر أمريك  ٦٠٠إل

 ؟)فما فوق ٦٠١دوالر، 
  

  أھمية البحث

  :تتضح أھمية البحث من خالل ما يلي

انية  .١ اة اإلنس ي الحي ية ف ية أساس ام بقض ان االھتم وق اإلنس ة وحق ادئ الديمقراطي ي مب وھ
  .ومستوى ممارستھا داخل األسرة الفلسطينية
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اع؛  .٢ م االجتم تقديم إسھام فكري عن مجتمع يعد مجھوالً لدى العديد من المتخصصين في عل
اعي قيمي واقتصادي  ا ھو اجتم ى م بفعل توجيه االھتمام نحو ما ھو سياسي دون النظر إل

 ً  .  وثقافي أيضا

ت انت .٣ ى لف اظ عل ل الحف ن أج دة م اليب جدي ي أس ر ف ى ضرورة التفكي رار إل انع الق اه ص ب
م  د أھ فھا أح ال، بوص ذا المج ي ھ رة ف ز دور األس وق، وتعزي ذه الحق يانة ھ ة وص ممارس

 .  مؤسسات التنشئة االجتماعية
  

  أھداف البحث

رة  ة األس توى ممارس ن مس ي الكشف ع ل ف دف رئيسي يتمث ق ھ ذا البحث تحقي اول ھ يح
ي ال يم الت ى بعض الق فلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائھا من خالل التعرف عل

ة  داف الفرعي ن األھ ة م دف مجموع ذا الھ ت ھ درج تح ل وين ونھا بالفع اء ويمارس ا اآلب يحملھ
  :  أبرزھا

  .التعرف على قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي يجب أن تكسبھا األسرة ألبنائھا .١

وق  معرفة .٢ ة وحق يم الديمقراطي ى أي مدى يختلف مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق إل
ة  رات الدراس اً لمتغي ا تبع ع أبنائھ ان م رة(اإلنس وع رب األس كن،  ن ان الس توى ،  مك المس

 ).مستوى دخل األسرة الشھري،  التعليمي لرب األسرة

ي إكس .٣ اھم ف ا أن تس ن لھ ي يمك يات الت ن التوص ة م روج بمجموع يم الخ رة لق اب األس
ا وق اإلنسان ألبنائھ ة وحق اعالً ،  الديمقراطي ً اجتماعي بوصف األسرة ف ي ا ً مؤسس ً مھم ا ي  ا ف

 .  عملية نشر ھذه القيم اإلنسانية وصيانتھا وتعزيزھا
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

اراً واسعاً في الكتا راً وانتش اً كبي اً الماضية تعاظم ة والبحث لقد شھدت الخمسة عشر عام ب
الم ة من الع ي، ،  والنقاش والحديث عن الديمقراطية في أرجاء مختلف ك المجتمع العرب ا في ذل بم

  .انطالقاً من أن النظام الديمقراطي يوفر فرصة أكبر لحماية حقوق اإلنسان من أنظمة أخرى

ح  كل واض ي بش ي الغرب ور المؤسس ل المح ن قب اء م د ج ة ق ام بالديمقراطي ن االھتم ولك
ى عرشه وخاص ع عل ذي تترب د ال المي الجدي ة بعد انھيار االتحاد السوفيتي، حيث أخذ النظام الع

دخل للسيطرة  ة كم ى الديمقراطي زه عل ه من خالل تركي دعم أركان ة ب الواليات المتحدة األمريكي
ام  ب النظ ي رك ير ف ي ال تس عوب الت دول والش ى ال ع عل ر الواق ة األم رض سياس كرية وف العس

اهالمي الجديد، خاصة مع وجود االتالرأسمالي الع ة  ج ة المؤسسية للديمقراطي ذه الرؤي دي لھ النق
  .وحقوق اإلنسان ممثلة في الرؤية الديمقراطية االجتماعية
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د  يس بجدي ي ل إن الحديث عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان من قبل المحور المؤسسي الغرب
ة ة الثاني رب العالمي د الح ة بع رب ،  خاص مون الح ي مض اردةوف ين،  الب دة  ب ات المتح الوالي

ة  ،السوفيتيتحاد األمريكية واال ى استخدام الديمقراطي ا عل ات المتحدة وحلفاؤھ د دأبت الوالي وق
اردة رب الب ة الح رى طيل تراكية ودول أخ ة االش ه دول الكتل ي وج ھرة ف ا مش ر أن ، كعص غي

أدوات في ظنسان وتواستخدام الديمقراطية بالتعريف المؤسسي لھا وإقرانھا مع حقوق اإل ا ك يفھم
ة حين السياسة الخارجية األمريكية  وذلك ما أكد عليه جورج بوش االبن في فترته الرئاسية الثاني

  . اعتبر أن نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان أحد أھم محددات سياسته الخارجية

ة باإلالديم ارتباطراي على بس دى يوقد أكد ريج ايمبرقراطي ة حيث وجه رس لة مفتوحة الي
تراكيين  ى االش ا "إل ي فرنس ائالً ف ذ" :ق ة من ديمقراطيات إمبريالي ون أن ال ة  أال تعلم ا القديم أثين
ة ا البحري أ ورابطتھ رر خط ا؟ أن تب ده امبريالي ي بل اً ف احبه ديمقراطي ون ص اً يك ذه ،  فادح فھ

الم دم الع ة ق ر في السياسة الخار،  سفسطائية قديم ى التفكي ر يعن ذا التبري و كانت إن ھ ا ل ة كم جي
ة ة الداخلي داد للسياس رد امت ا،  مج ة بھ ا الخاص ا قوانينھ دول لھ ة ال ين أن غاي ي ح ذا ف إن ،  ھ

ل رن كام دة ق ة ولم ة الفيتامي ت البيئ ي خرب ي الت ية ھ ة الفرنس ي ،  الديمقراطي رائيل فھ ا إس أم
يا لھا من ،  لسطينيينولكن ليس لھا أقنعة واقية من الغاز تمد بھا من تستعبدھم من الف ،ديمقراطية

  ).٣٥٩:  ١٩٩٢الطاھر لبيب، " (وجھة للديمقراطية

ذ منتصف الثماني دن الجديإإال  ات ھو نيفي الخطاب المؤسسي الغربي حول الديمقراطية من
اد  ار االتح د انھي وفيتيالشعور بالنصر بع اظم الحديث عن  الس ى تع ديولوجيا إل رجم أي ذي ت وال

عار ا كش ة وتوظيفھ د الديمقراطي المي الجدي ام الع رض النظ ة ذات ،  لف ة األمريكي ق الرؤي وف
دھا اإلخضاعيالمضمون اللي الي ببع ي اإلمبري ا  ؛برال ة مم وم الديمقراطي وير مفھ ى تط أسس إل

رب ي الغ ه ف ة ،  نفس ة التحريري اھيم الديمقراطي ى مف رع إل ة(فتف رار ) الليبرالي ى اإلق ة عل القائم
ة  واالجتماعالفكر والتعبير وفي العمل بحقوق الفرد المختلفة في الدين و واالنتقال في إطار الملكي

ة) الفردية(الخاصة  ا الضمانات الكافي وفر لھ ي ت ة السياسية المستمدة من حق ،  الت والديمقراطي
ى  ل عل ي تعم ة الت ة االجتماعي ه، والديمقراطي م ومراقبت وين الحك ي تك اھمة ف ي المس واطن ف الم

دنيا وتحر ات ال ة القتصادھا، تطوير الطبق ة لمصيرھا ومالك ا موجھ تواھا لجعلھ ع مس ا ورف يرھ
تھا ي سياس يدة ف عبية ،  وس ديمقراطيات الش رزت ال اعي، وب ن االجتم د األم ى توطي ادرة عل وق

ادة حزب واحد ا القي ولى فيھ ي يت أميم الشامل لوسائل  ،االشتراكية الت ى الت وم عل ذا المفھ د ھ وأك
األمر الذي أفضى ،  ل بغية تحقيق المساواة الحقيقية بين الناساإلنتاج وعلى إلغاء صور االستغال

ق  ة بح ر الديمقراطي ي ال تحص ادية الت ة واالقتص ة االجتماعي ة الديمقراطي ور حرك ى ظھ إل
ة ،  التصويت ات اقتصادية واجتماعي ات محتوي راد والطبق وق األف ى إعطاء حق وإنما تتجاوزه إل

  .  )١١٠، ١٩٨٤: دجانيال( بغية تحقيق مجتمع عادل وحياة أفصل

ا، ال تتحقق بمجرد  ه في مجتمع م ه وحريات ومن الجدير بالذكر أن ممارسة اإلنسان لحقوق
ق  ،النص عليھا في دستور الدولة أو في القوانين ات ومواثي وال تتحقق بمصادقة الدولة على اتفاقي

ا واقع المجتمعات في كل إنم،  دولية بشأن تلك الحقوق والحريات، فالمنطق لم يعلمنا ھذه الحقيقة
ات نجدھا في نظام  ناعلم،  ومن ذلك واقع مجتمعاتنا العربية ،مكان وق والحري أن ممارسة الحق
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ة صورة من صورھا  ؛حكم حر قبل أن نجدھا في النصوص ة في أي اً  –ألن الحري ليست إال حق
ان مفھ،  للمواطن في مواجھة سلطة من السلطات اً ك ة أي ام للحري ذلك فال قي ا إال في نظام ل ومھ

م وإرادة شخص من األشخاص،  حر ه سلطة الحك ا إرادة مجموع  ،أي في نظام ال تكون في إنم
ي  اركة ف واطن حق المش ل م ل لك ذي يكف انوني والسياسي ال يم الق ن التنظ الشعب داخل إطار م
 ً لفا ددة س د وضوابط مح ق قواع ة وف ئون الجماع ير ش ي تصطلح لتيس ة الت وين اإلرادة العام  تك

  ).٢١:  ١٩٨٦محمد عصفور، (

يم واالنتقاص  ة، والتقس ويمكن التأكيد على أن حقوق اإلنسان ككل متكامل غير قابلة للتجزئ
اً كانت  ما ھي إال محاوالتبزعم أن ھناك خصوصية ثقافية  وق اإلنسان، وأي لالنتقاص من حق

ً الدعاوى المبررة النتھاك حقوق اإلنسان فھي جسم متكامل يكمل بعضه بعض ة ،  ا الحقوق المدني ف
اء  ة والرخ ة والتنمي ق بالبيئ وق تتعل ة حق ة والثقافي ادية واالجتماعي وق االقتص ية والحق والسياس

ات ة واألقلي ات العرقي ق بالجماع وق تتعل تقرار، وحق ة ،  واالس ا متكامل ل وجميعھ رأة والطف والم
وق بحجة تعلو فال يجوز إبطال أ) ٣٩:  ١٩٩٩، مدنيأمين (وغير قابلة للتجزئة  يق أي من الحق

ك يح ذل ة من  ،أن األوضاع والظروف المحلية ال تت ى فئ وق اإلنسان عل ق حق ا ال يجوز تطبي كم
ة أخرى وق  ،البشر وحجبھا عن فئ ة والحق دون أحراراً ومتساوين في الكرام اً يول اس جميع فالن

ا ال يجوز  ، م١٩٤٨من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام  *)١(حسب نص المادة  كم
  .  اد الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً عباست

د ا وتع ن مض زل ع ان بمع وق اإلنس وع حق ة موض ادية مينمعالج ة واالقتص ھا االجتماعي
اديوتقع في إط،  والثقافية ناقصة ي تن ة الت دھا السياسي  ار المدرسة الليبرالي وق اإلنسان ببع بحق

رد ة الديمقراطي،  المج ن نظري اً م و ،  ةانطالق ة ھ ه الديمقراطي وم علي ذي تق ليم ال اس الس فاألس
اواة السياسية ،  المساواة بين المواطنين انون أو المس ا  –ولكن ليس بالمساواة أمام الق ى أھميتھ عل

   .)المساواة االقتصادية(ألن جوھر المساواة ھو ،  تتحقق الديمقراطية –

ة  ة وبالنظر إلى واقع األوضاع االقتصادية واالجتماعي ة بعام ائدة في المجتمعات العربي الس
ع الفلسطيني بخاصة ى ،  والمجتم المي إل مالي الع ة للنظام الرأس ة التبعي ي حال ا تعيش ف نجد أنھ

ك ي ال تمل ة الت ة الثالث ة والطبق د  ،جانب الفروق االجتماعية واالقتصادية بين الطبقة العليا المالك ق
ي،  يةيد من األقطار العربازدادت اتساعاً في العد ا  مما يعن ة لالستغالل وحرمانھ تعرض األغلبي
ة ا االجتماعي ن حريتھ اك انتھاك،  م د أن ھن ذا يؤك ً وھ ادي  ا دھا االقتص ي بع ان ف وق اإلنس لحق

ين  واالجتماعي، وكان من نتائج تلك الحالة االقتصادية السائدة أن ازدادت التمايزات االجتماعية ب
وتر والصراع داخل ومعاناة األغلب،  األفراد في المجتمع ى الت ؤدى إل ي ت ية من الفقر والبطالة الت

إذا بدأ االفتقار في " :فيقول ،وانتھاك حقوق اإلنسان،  وقد ربط السكى بين مشكلة الفقر ،المجتمع
                                           

يولد جميع الناس أحراراً "تنص على  م،١٩٤٨من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام ) ١(المادة   *
 متساويين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض بروح

 ".اإلخاء



 ٥٧١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

دھور أزم ويت ا يت ة في خطر، مجتمع م ا تصبح الحري ي ،  فھن د الخوف والخوف يرب الفقر يول ف
ةوھنا يبدأ الحاكمون بالخ،  الشك ودوا في ، شية من الحري م يع ومين ل أن المحك م يشعرون ب ألنھ

ى ش –أي المحكومين  –وإنھم ، يسر، وأنھم لم يعودوا يؤمنون بأساليبھم في الحكم  يءيتطلعون إل
ى إصالح ،  جديد ويتوقون إلى أوضاع تمكنھم من القضاء على العوز فإذا لم يعمل الحاكمون عل

القوة إخفاقإلى  اضطرواة السلمي قالنظم االقتصادية بالطر ين ب ومين القلق أوا  ،صوت المحك ولج
  ).Harold Laski, 1948: 14-15(إلى العنف ليتمكنوا من المحافظة على سلطاتھم وامتيازاتھم 

ى  وإذا ما دققنا النظر في واقع المجتمع الفلسطيني تبرز ممارسات االحتالل اإلسرائيلي عل
ف األراض ق وتجري ار والخن توى الحص ةمس ة والخاص ات العام دمير الممتلك ع ،  ي وت وتقطي

ى جانب  أوصال الوطن وعدم السماح باالتصال والتواصل الجغرافي بين األراضي الفلسطينية إل
وطن الواحد اء ال ين أبن ذا ،  محاوالته المستمرة للحد من االتصال والتواصل االجتماعي ب وكل ھ

ة ان األولي وق اإلنس اف لحق ا يعا،  من ى جانب م دالت إل اع لمع ن ارتف واطن الفلسطيني م ه الم ني
ر من  وازديادالبطالة  ى أكث وى المنتجة% ٧٠نسبة الفقر إل ين الق يب ك يعن وارق  ، وذل اتساع الف

واطن  ى ممارسات االحتالل فيصبح الم ك إل الطبقية بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا، ويضاف ذل
ان طيني يع انية ع يالفلس ه اإلنس ي حقوق ن نقص ف ارجي م داخلي والخ تويين ال ى المس دة (ل جري

  ).٩:  ٢٠٠١،  الحياة

وق ،  وأمام ھذا الواقع األليم ة وحق يم الديمقراطي تصبح مھمة األسرة الفلسطينية في تعزيز ق
داخل الفلسطيني ( ازدواجيتھاوذلك على  ،اإلنسان لدى أبنائھا عملية صعبة جداً   –على مستوى ال
ارج توى الخ ى مس طيني وعل طيني  الفلس رائيلي –الفلس طيني  –) اإلس ان الفلس يما وأن اإلنس الس

ه ة حقوق تالب لكاف ان واالس ياج الحرم اط بس ة مح انية األولي ن ،  اإلنس اة، واألم ي الحي الحق ف ك
ة األسرة في تنشئة  ؛الخ. .  والحق في العمل والتعليم والصحة،  واألمان د مھم مما يزيد من تعقي

  .يمقراطي وتكريس قيم ومفاھيم حقوق اإلنسان لدى أبنائھاأبنائھا على نمط الحياة الد

ل  افي حاف اعي وثق ياق اقتصادي اجتم ي س ا ف ر إليھ ا نظ رة إذا م ة األس دى أھمي ا وتتب كم
خاصة ما أفرزته من انحسار مطرد في ،  بالتغيرات السريعة التي ال تخلو من عشوائية وارتجال

ب،  أدوار المؤسسات الحكومية دنيدائ هومصادرة ش ة لمنظمات المجتمع الم ذا ال يتبق ؛م ام  ىل أم
ً ،  رجالً كان أو امرأة،  المواطن الفلسطيني لحمايته وتمكينه ا راً إال ،  طفالً أو مراھق اباً أو معم ش
ة دة اجتماعي رية كوح دة األس ل ص،  الوح ن ك ه م اع لحمايت ط دف وه نكخ تالب والتش وف االس

  ).٥٢٦:  ٢٠٠٣عبد المعطي،  عبد الباسط(االجتماعي والنفسي والسياسي 

ة  رة دراس ت موضوع األس ي تناول وث الت ن البح د م اك العدي ى أن ھن ارة إل در اإلش وتج
يالً  ةإال أن ،  وتحل ى  ثم ة عل ا المختلف رة وتفاعالتھ وع األس لة بموض ة ذات ص ايا جوھري قض

ة ذلك ين ؛مستوى الواقع العربي المعاش لم تدرس إال على استحياء وفي حاالت قليل بغي التعمق ل
وق ،  في دراسة ثقافة األسرة العربية ع األدوار والحق ا في توزي ة في تأثيرھ ة الديني خاصة الثقاف

ا في ،  االحاجات المختلفة وآلياتھ إشباعوالواجبات ومفاھيم الذكورة واألنوثة وفلسفة  وفي تأثيرھ
ة ة التقليدي ي أسھمت في استمرار األبوي ى  مضامين التنشئة االجتماعية الت ة عل دة المھيمن والجدي
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 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ومن قبل  ،ومن قبل بعض الذكور على الذكور ،مستوى األسرة من قبل بعض اإلناث على اإلناث
ة  .بعض األجيال على بعضھا اآلخر درة المادي وع والسن والق والتعصب والتمييز على أساس الن

ين  دة ذات الصلة بتمك ددة والجدي القيم المتج رى ب ة أخ ن ناحي ا م ي عالقتھ رة وتواصل وف األس
ر ،  التنمية واطرادھا رام اآلخر والمحاسبة كقيم التفكي ز والتنافسية واحت العلمي واإلنجاز والتمي

  ).٥٢٧:  ٢٠٠٣،  عبد الباسط عبد المعطى(والشفافية وحقوق المشاركة بمستوياتھا وأنواعھا 

مؤسسات ونظم وتتبدى قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان كأسلوب ونمط حياة تمارسه كافة ال
ه وط ب نھم دوره المن ا يتمظھر ،  المجتمع دون استثناء عبر عملية تكاملية بحيث يلعب كل م وھن

ئة  ات التنش د مؤسس ا أح ب كونھ ى جان ية إل ع األساس م المجتم ات ونظ د مؤسس رة كأح دور األس
دى أبن وق اإلنسان ل ة وحق يم الديمقراطي ااالجتماعية المھمة التي تساھم في غرس وإكساب ق  ،ائھ

ر الشامل في ب دوخاصة في تلك المجتمعات التي تعيش أزمات التحول والتغي ه السوسيولوجي ع
  .كما المجتمع الفلسطيني

ه ،  من ھنا تعد األسرة من أھم الجماعات المرجعية المسئولة عن تربية الجيل الجديد وتقويم
يواالرتفاع به إلى مستويات  ة التحديات واألخطار الت ترتق ى طبيع تقرار المجتمع إل دد اس ي تھ

اعي ه االجتم واطن  ،وأمن داد الم ى إع دف إل ي تھ رية الت ئة األس ة التنش الل عملي ن خ ك م وذل
وعي والمسئولية ،  الصالح ه ال هبيطبوتعمق لدي اط ب ي تن ات الت ة الواجب ي ،  ع ه الت ذلك حقوق وك

ئة،  يجب أن يحرص عليھا ي  ولذلك يمكن القول بأن أھم وظيفة لألسرة ھي التنش ة الت االجتماعي
ة ،  ال بد من إعادة صياغتھا من جديد ه يسود معظم األسر العربي ا(السيما وأن ) والفلسطينية منھ

ا  تنتميمجموعة من القيم التي  ة متباعدة ومتعارضة في مھامھ مفردات منھا إلى أزمان اجتماعي
ار،  قيم الثأر:  ونذكر منھا(،  وأھدافھا ة،  قيم الع يم الذكوري ائريةال،  ق ة والعش يم القبلي وأيضاً  )ق

 ً ومن ثم أصبحت ،  في آليات تحقيق ھذه األھداف أو تلك، وھو ما جعل القيم األسرية أكثر تناقضا
ة  م مصادر إعاق د أھ رةاأح ارات أعضاء ،  ألس ن تفضيالت واختي الكثير م ة، ف أعضاء وجماع

لعلى مستو –المتناقضة غالباً  –األسرة تتحدد بالقيم المتفاوتة  وع والجي ا أسھم ،  ى الن مع  –مم
ى مستوى األسرة –عوامل مجتمعية أخرى  وعي المشترك عل ين االھتمامات وال ،  في التباعد ب

ا يداً معھ اً رش اعالً إيجابي ،  ويصطدم في الوقت نفسه مع المتغيرات المحيطة بھا، والتي تتطلب تف
ة ياق الديمقراطي دة لس دء الممھ اط الب م نق د يكون أھ ذا ق يم األسرية  ولھ رز الق وق اإلنسان ف وحق

ا يلتمل واتي منھ ى الم ئة عل ائھا والتنش ة ألعض ة الديمقراطي وق لممارس واتي والمع ين الم ز ب ي
ة لألسرة،  والمستجد اءة االجتماعي رتبط ،  الضروري لتطوير الكف ا ي يم م ك الق ين تل ولعل من ب

  ).٥٣١:  ٢٠٠٣عبد المعطي، عبد الباسط (بالتنشئة على المساواة في الحقوق والواجبات، 

د  ا األسرة عن ومن الجدير بالذكر أن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي ينبغي أن تعززھ
ي ،  أبنائھا ة الت ذه العملي ة التنشئة األسرية، ھ وأن تكسبھا لھم منذ السنوات المبكرة تتم عبر عملي

يم الن ة ولعب تكون عبر مراحل نظامية، فكل مرحلة منھا تسھم في تعل ارات االجتماعي اشئة المھ
لبية  يم الس ذ الق دة ونب ة الحمي يم اإليجابي ابھم الق ي شخصياتھم وإكس ا ف ة وبلورتھ األدوار الوظيفي

و ينممنوال ى نح ا عل ال وأدائھ رس باألعم ة والتم داف  يحرف وغ األھ ن بل ه م ع ويمكن المجتم
  ).Johnson, 1982:  127-129(المتوخاة 
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 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

ل وفي ضوء ما سبق يمكن ا وق اإلنسان من قب ة وحق يم الديمقراطي ى أن إكساب ق لتأكيد عل
ة أوسع وھي  ي تشكل جزءاً ال يتجزأ من عملي األسرة ألبنائھا يتم من خالل التنشئة األسرية الت

اع  اء االجتم د علم ا أح ي عرفھ ة الت ئة االجتماعي اييس " التنش يم ومق رد ق ين الف ة تلق ا عملي بأنھ
يش  ذي يع ه ال اھيم مجتمع ى ومف درباً عل ث يصبح مت ه بحي ط إفي دد نم ة أدوار تح غال مجموع ش

ا )Michell, 1983:  194(سلوكه اليومي  ، وھناك أيضاً من عرف التنشئة االجتماعية على أنھ
ه من  عملية تفاعل اجتماعي يكتسب الفرد من خاللھا طرائق التفكير والشعور والسلوك التي تمكن

  ).Davis, 1967:  227(المشاركة الفاعلة في المجتمع 

ي  ه الت يم المجتمع وثقافت ا ق تثنائي لألسرة في إكساب أبنائھ ام واالس دور الھ وانطالقاً من ال
خ. .  معايير السلوك واألفكار والمعتقدات واآلراء واالتجاھات تشكل ا ،  ال ل بمجموعھ والتي تمث

ع:  ١٩٩٩،  زاھر ونذر(األطر المرجعية لكل أنماط السلوك التي يمارسھا األبناء  ، )الفصل الراب
د من  ا العدي ددة والمتناقضة والتي بلورتھ وتتم ھذه العملية من خالل أنماط التنشئة األسرية المتع

ا ماقو،  الدراسات والبحوث اط(ت برصد أھمھ ة رمضان ) أي األنم ة كافي -٦٦:  ١٩٩٠(الباحث
ي) ٧٧ لطي:  وھ نمط التس دة،  ال ة الزائ دليل والحماي ط الت ط ال،  نم ةنم ي المعامل وة ف ط ،  قس نم

ذ ال والنب ة،  اإلھم ي المعامل ذب واالختالف ف اء، نمط التذب ين األبن ة ب ي المعامل ة ف ،  نمط التفرق
اء د لآلب وح الزائ ط الطم احث،  ونم و يإال أن الب رية ھ ئة األس اليب التنش ل أس ان أن أفض ن يري

  .وحرية االختيارعلى المساواة ) من بين ما يؤكد(األسلوب الديمقراطي الذي يؤكد 

ذه  ا ھ وم بھ ي تق ام الت ويتجلي النمط الديمقراطي في التنشئة األسرية في طبيعة وجوھر المھ
  :  والتي يمكن إيجازھا في النقاط التالية ،العملية في رسم معالم حقوق اإلنسان عند األفراد

ارأن تكون التنشئة األسرية التي يتحمل وز .١ وان وأولي ا األب ى تبصير األمور منصبة  ءھ عل
  .  األحداث والناشئة بضرورة االلتزام بالحقوق والواجبات

اء  .٢ أن يبذل المربون والمسئولون عن التنشئة األسرية قصارى جھودھم في الحفاظ على األبن
المجتمع نوصفھا جميعاً مظاھر سلوكية مب،  لجريمةوا واالنحرافمن الشذوذ  ة تضر ب حرف
وفير األمر،  وتداعيه انھيارهوتؤدي إلى  اء وت ة لألبن ه  الذي يستلزم رعاية مكثف ا يحتاجون م

 .من مستلزمات وتوجيه النصائح واإلرشادات

المجتمع  .٣ ا يضر ب ة التنشئة األسرية نحو التصدي لكل م ر عملي توجيه الناشئة والشباب عب
 .ه الشامل والدائمئإلى سمعته ويعطل عجلة تقدمه ورقيه ونما ويسيء

يم رفد األسرة بالمعارف والم .٤ دھا في زرع وغرس ق ي يمكن أن تعتم ات الت علومات والتقني
 .الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإكسابھا ألبنائھا

ى ممارسة  ة إل أما بخصوص الظروف والمعطيات التي ترافق عملية التنشئة األسرية الھادف
  :قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وبلورتھا عند األبناء فيمكن تحديدھا في التالي
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 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وق  أن .١ ة وحق يم الديمقراطي ز ق ا بتعزي د قيامھ ا عن ير عليھ ددة تس رامج مح رة ب تضع األس
رامج بالتكامل واالتساق ووحدة الفكر والھدف ذه الب ى أن تتسم ھ . اإلنسان عند األبناء، عل

)Suhhomlinsky, 1977:  287(  :  

ى  .٢ ا إل يم أن تستعمل عملية التنشئة االجتماعية الھادفة والسيما األسرية منھ اء ق إكساب األبن
أساليب الثواب والعقاب والموازنة بين اللين والشدة في تربية ،  الديمقراطية وحقوق اإلنسان

اء ب ام األبن دل ااألبناء، مثل ھذه األساليب تؤدي فعلھا المؤثر في قي ة والع يم الحري ستدخال ق
 .الخ.. .  والمساواة والحماية والديمقراطية

د أن تكون عملية التنشئة ا .٣ وق اإلنسان عن ة وحق يم الديمقراطي ألسرية الھادفة إلى استدخال ق
األبناء متناغمة مع عملية التنشئة المجتمعية التي تتوالھا الجماعات المؤسسية األخرى في 

 .المجتمع

دھا في  .٤ ي تعتم اليب الت أن تكون األسرة ملمة بتقنيات التنشئة االجتماعية ومتمرسة في األس
 .وحملھم على ممارسة وصيانة قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان التأثير على أبنائھا

رة  .٥ ة األس توى ممارس ن مس اول الكشف ع ا تح ي أنھ ابقاتھا ف ن س ة ع ذه الدراس ز ھ وتتمي
ا ع أبنائھ ان م وق اإلنس ة وحق يم الديمقراطي طينية لق ام  ؛الفلس نى وضع تصور ع ى يتس حت
ال بو ا الفع ذ دورھ رة ألخ ذه األس ل دور ھ ة تفعي ئة لكيفي ات التنش م مؤسس د أھ فھا أح ص

 .االجتماعية
  

  فروض الدراسة

ا  .١ ع أبنائھ ان م وق اإلنس ة وحق يم الديمقراطي طينية لق رة الفلس ة األس توى ممارس د مس ال يزي
 ).٠.٠٥(زيادة ذات داللة إحصائية عند مستوى المتوسط االفتراضي عند مستوى الداللة 

ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مما .٢ يم الديمقراطي رسة األسرة الفلسطينية لق
/ ذكر(تبعاً لمتغير نوع رب األسرة ) ٠.٠٥(وحقوق اإلنسان مع أبنائھا عند مستوى الداللة 

 ).أنثى

ة  .٣ يم الديمقراطي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق
ر السكن ) ٠.٠٥(وحقوق اإلنسان مع أبنائھا عند مستوى الداللة  اً لمتغي ة(تبع يم،  مدين ،  مخ

 ).قرية

ة  .٤ يم الديمقراطي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق
ة  توى الدالل د مس ا عن ع أبنائھ ان م وق اإلنس يم رب ) ٠.٠٥(وحق توى تعل ر مس اً لمتغي تبع

 ).يادراسات عل،  ما دون الثانوية العامة، جامعي(األسرة 
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 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

ة  .٥ يم الديمقراطي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لق
ة  د مستوى الدالل ر دخل األسرة الشھري ) ٠.٠٥(وحقوق اإلنسان مع أبنائھا عن اً لمتغي تبع

 ).دوالر فما فوق ٦٠١من ،  ٦٠٠إلى  ٣٠١دوالر أمريكي، من  ٣٠٠أقل من (
  

  مصطلحات الدراسة

ة:  ةاألسر .١ وع والمكان ى أساس الن ة عل ة مرتب ،  ھي بناء اجتماعي يتكون من أدوار اجتماعي
اطات  د ونش ة واح ان إقام ي مك تركان ف ذين يش ة والل زوج والزوج ن ال ل م ھا دور ك أساس

بعض ھا ال ة لبعض ادية مكمل ة اقتص ا ،  اجتماعي رف بھ ية المعت ة الجنس الل العالق ن خ وم
االً تق ان أطف ب الزوج رعياً ينج اتھم ش دھم بحاج ايتھم وتزوي ايتھم وحم رة برع وم األس

حيث تأخذ ،  المختلفة، كما تمتد لتشمل األبناء المتزوجين للزوجين األساسيين وأحفاد ھؤالء
  ).١٨٧:  ١٩٩٩،  وسام عثمان(األسرة ھنا الشكل الممتد 

ستمرارية، أنھا نظام عقدي يحددھا أتباعھا، لذا فھي تكسب التأييد وتضمن اال:  الديمقراطية .٢
رامج زاً مع استمرار اختالف الب أو ھي ،  أنھا ھيكل عظيم من الثوابت يجعل لھا شكالً ممي

ات والظروف  ادة النظر في ضوء األوق ى إع اج إل امي يحت وم دين امي ومفھ نظام متطور ن
رة  راً، أو ) Beane Apple,1995(المتغي داً ومتحج اً جام ل نمط وم مرن ال يمث و مفھ وھ

 –أي الحرية  –بأنھا القالب المؤسساتي للحرية، وليست الحرية نفسھا إال أنھا  يمكن تعريفھا
 .  )٣٢:  ١٩٩٩،  األغا(.  متطلب سابق للديمقراطية ال تقوم بدونھا وال تستقيم بعيداً عنھا

وق اإلنسان .٣ ة البشرية:  حق ي الطبيع وق األصيلة واللصيقة ف دونھا ال يمكن ،  وھي الحق ب
ا كإن رد أن يحي انللف ة،  س ة والحري ه الكرام ق ل ي تحق ه ،  فھ راز قدرات ة إب ه إمكاني وتمنح

 ).١٩:  ٢٠٠١،  علي الجرباوي" (وتحقيق حاجاته الروحية والمادية 

ر :  التنشئة االجتماعية .٤ ق التفكي ا طرائ وھي عملية تفاعل اجتماعي يكتسب الفرد من خاللھ
 ).Davis, 1967:  227(المجتمع والشعور والسلوك التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في 

ى ،  يمكننا من تعريف التنشئة األسرية،  فإن تعريف التنشئة االجتماعية السابق،  وعليه عل
دات  ار والمعتق ارات واألفك ر المھ ا تمري أنھا العملية التي تتبناھا األسرة والتي تستطيع من خاللھ

أفراد والقيم والمقاييس والمواقف إلى األبناء بحيث تسھم في ب لورة أدوارھم وتكامل شخصياتھم ك
مجموعة من (، كما تعرف التنشئة األسرية بأنھا )Johnson,1983:  110(فاعلين في المجتمع 

الواضحة أو الضمنية التي تستعملھا ،  األساليب النفسية واالجتماعية المقصودة أو غير المقصودة
في ) Longton, 1979:  4(د بالفعل األسرة بقصد إكساب الطفل سلوكاً أو تعديل سلوك موجو

ا ى رأيھم رب إل ايمن األق ي تعريف ھ ان ف احثين يري ين أن الب ئة ،  ح ى أن التنش د عل ذي يؤك وال
ا  األسرية ھي عملية تعليم األبناء اللغة واآلداب والقيم والممارسات وفق نظامھا الثقافي ومعاييرھ

  .  )Hyman, 1989:  25(واتجاھاتھا التي ترتضيھا لنفسھا ويرتضيھا المجتمع 
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 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رية .٥ ئة األس ي :التنش ة وھ يم عملي اء تعل ة األبن يم واآلداب اللغ ات والق ق والممارس ا وف  نظامھ

 .)Hyman, 1989:25(  المجتمع ويرتضيھا لنفسھا ترتضيھا التي واتجاھاتھا ومعاييرھا الثقافي
 

  الطريقة واإلجراءات
 

  أسلوب البحث

لوب  ان أس تخدم الباحث ح بالعياس ةالمس ن  ن وع م ذا الن ل ھ ي مث لوب ف ذا األس ة ھ ألھمي
  .  الدراسات

 
  مجتمع الدراسة

  .)يةه ومخيم وقريمدن(غزة  المقيمة في محافظةويشمل األسر الفلسطينية 
 

  عينة الدراسة

ي بلغت  ان بحصر عدد أسر محافظة غزة الت ى ،  أسرة) ٢٠.٠٠٠(قام الباحث موزعة عل
وكانت النتيجة ،  من مجموع األسر%) ١(واعتمد نسبة ) ريةالمدينة، المخيم، الق(:  ثالث مناطق

ة ) ٢٠٠( ن عين ارة ع ي عب تھم، وھ ع دراس ل مجتم ة لتمث ذه العين ان بھ ا الباحث د اكتف رة وق أس
ة(لمحافظة غزة  ةعشوائية تمثل المناطق الثالث التابع يم، قري ة، مخ م ،  )مدين ) ١(والجدول رق

  :يوضح توزيع العينة

  وزيع عينة الدراسة حسب النوع ومكان السكن والنسبة المئوية لكل فئةيوضح ت:  )١(جدول 

  النسبة المئوية  الذكور  النسبة المئوية اإلناث  النسبة المئوية المجموع  مكان السكن

  %٨  ١٦  %١٠  ٢٠  %١٨  ٣٦  مدينة

  %٣٣.٥  ٦٧  %٤٦  ٩٢  %٧٩.٥  ١٥٩  مخيم

  %٢  ٤  %٠.٥  ١  %٢.٥  ٥  قرية

  %٤٣.٥  ٨٧  %٥٦.٥  ١١٣  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
  

  أدوات الدراسة

  قائمة قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان  .١

  الصورة األولية لقائمة القيم



 ٥٧٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

الل  ن خ وق ام ة وحق ورات الديمقراطي يولوجي ومنش ى األدب السوس احثين عل الع الب ط
اق ،  اإلنسان الدولية واإلقليمية والمحلية دوليالسيما الميث ى وضع  ال وق اإلنسان، توصال إل لحق

ية  يأولتصور  يم رئيس ة من ق ذه القائم د تكونت ھ ان، وق وق اإلنس ة وحق يم الديمقراطي ة ق لقائم
ة من األسر وأخرى فرعية منبثقة من القيم الرئيسية ة مع عين ذه القائم ان بمناقشة ھ ام الباحث ، وق

ي دراسات  دد من المتخصصين ف ع ع تھا م د مناقش ك بع ددھا خمسون أسرة وذل الفلسطينية وع
  :  يوضح ذلك) ٢(والجدول رقم  اإلنسان، وتم تحكيم ھذه القائمة من قبلھم،وحقوق  الديمقراطية

  يوضح قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان الرئيسية والفرعية والوزن النسبي لھا:  )٢(جدول 

  م
القيم 

  الرئيسية
  القيم الفرعية التي تمثلھا

عدد القيم 
  الفرعية

الوزن 
  النسبي

ة السكن، حرية اختيار المالبس، حرية إبداء حري  الحرية  ١
احترام الرأي اآلخر، حرية اختيار األصدقاء، والرأي 

حرية ، حرية المشاركة، حرية النوم واالستيقاظ
حرية الزواج، ،  التخطيط للمستقبل، حرية اإلضراب

، السياسي، حرية المشاركة السياسية االنتماءحرية 
حرية العمل ،  لوالتنقل، حرية العم سفرحرية ال
  .حرية العقيدة، حرية التظاھر،  النقابي

٣٤  ١٦%  

 ،المساواة في اتخاذ القرار، المساواة في التعليم  المساواة  ٢
 المساواة ،العمل في المساواة التعامل، في المساواة

 المساواة ،الرأي عن التعبير في المساواة ،االجتماعية

 المساواة انون،الق أمام المساواة واإلناث، الذكور بين

  .األيديولوجية المساواة السياسية،

٢١.٣  ١٠
%  

 في العدالة القصاص، في العدالة القانونية، العدالة  العدالة  ٣

 بين العدالة الميراث، في العدالة القوة، في العدالة الحق،

 في حل المشكالت، العدالة الناس، بين العدالة األبناء،

  .االقتصادية دالةالع الصالحيات، تفويض في العدالة

٢١.٣  ١٠%  

ة   الحماية  ٤ ة، الحماي ة االجتماعي رية، الحماي ة األس الحماي
رى ة األس ذات، حماي ة ال ة، حماي ة ، األخالقي حماي

ة  ة، حماي ة الفكري دية، الحماي ة الجس ة، الحماي تربوي
  .وجدانية، حماية صحية، حماية وطنية

٢٣.٤  ١١%  

 %١٠٠  ٤٧    المجموع  
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 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ى  وبذلك يكون الباحثان ذي ينص عل ئلة الدراسة وال ا " قد أجابا عن السؤال األول من أس م
  ".قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي يجب أن تكسبھا األسرة ألبنائھا

  )١ملحق رقم (:  االستبانة .١

ة ة فرعي ا عن قيم ر كل منھ رات تعب ك بھدف  ؛قام الباحثان بتصميم استبانة تتضمن فق وذل
ذه الق وافر ھ ى ت رف عل ة يمالتع ة الدراس ر عين ة نظ ن وجھ رة ،  م ل األس ا تعم ة إذا م ومعرف

  .  الفلسطينية على إكسابھا ألبنائھا وإلى أي مستوى

  

  )االستبانة(ولية ألداة الدراسة الصورة األ

ً  صممت فقرة )٨٠( من األولية صورتھا في االستبانة تكونت حيث  الثالثي، الرتب لمقياس وفقا
ا توضع من خالله الفقرة، ويأ رة بدرجة متوسطة، (خذ درجة استجابة المبحوث عليھ بدرجة كبي

  .على التوالي) ١، ٢، ٣(وقد أعطي لكل استجابة قيمة رقمية مرتبة تنازلياً من ) بدرجة قليلة

  

  ضبط أداة الدراسة

  .لضبط أداة الدراسة قبل تطبيقھا، قام الباحثان بحساب صدقھا وثباتھا

  

  صدق االستبانة  :أوالً 

ين :  كمينصدق المح .١ ى عشرة محكم ة عل قام الباحثان بعرض االستبانة في صورتھا األولي
ي تخصصات  طينية ف ات الفلس اتذة الجامع ن أس انون (م ة، الق م السياس اع، عل م االجتم عل
وق اإلنسان ة وحق ا )اإلنساني، دراسات الديمقراطي م يوافق عليھ رة ل م حذف كل فق د ت ، وق

ة من وفي ضوء ذلك أ،  سبعة من المحكمين تبانة مكون رة) ٧٤(صبحت االس م ،  فق ذلك ت ك
  .تعديل صياغة بعض الفقرات في ضوء رؤية المحكمين

د :  صدق االتساق الداخلي . أ ى أساس تحدي ويستند صدق االتساق الداخلي لھذه األداة عل
ة،  اط البيني امالت االرتب مدى اتساق أبعادھا وتمثيلھا للظاھرة المقاسة، وذلك من خالل حساب مع

د بي ة، ولكي يتأك اد والدرجة الكلي ك األبع ين تل ذلك ب ألداة، وك ن أبعاد االستبانة األربعة المكونة ل
ة (الباحثان من صدق وصالحية أداة الدراسة، قاما بتجريبھا على عينة من األسر الفلسطينية  عين

ة من )استطالعية اب األ) ٥٠(، واستخدما لذلك عينة مكون اء واألمھات وأرب سر، أسرة من اآلب
 ".Person"النتائج وفقاً لمعادلة بيرسون ) ٣(حيث يوضح الجدول رقم 



 ٥٧٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

  )٥٠= ن (معامالت االرتباط المتبادلة بين أبعاد االستبانة وبين الدرجة الكلية :  )٣(جدول 

  الدرجة الكلية  حماية  عدل  مساواة  حرية  األبعاد  م

            حرية  ١

          **٠.٧٣  مساواة  ٢

        **٠.٦٨  **٠.٥٧  عدل  ٣

      **٠.٦٩  *٠.٣٧  **٠.٦٢  حماية  ٤

    **٠.٧٦  **٠.٦٦  **٠.٨٠  **٠.٧٤  الدرجة الكلية  

  ).٠.٠١(دال عند مستوى   **  ).٠.٠٥(دال عند مستوى   *

ة  وباالطالع على معامالت االرتباط من خالل الجدول السابق يتضح أنھا تتسم بدرجة عالي
ذكورة  تطالعية الم ة االس دود العين ي ح دق ف ن الص اق األداة ) ٥٠= ن (م ى اتس د عل ا يؤك مم

  .  الداخلي وصالحيتھا للبحث الميداني
  

  ثبات األداة  :ثانياً 

أسرة فلسطينية، ومن ) ٥٠(لحساب ثبات األداة تم تطبيقھا على عينة استطالعية مكونة من 
ات األداة ا ھي موض،  ثم استخدم الباحثان معادلة ألفا كروبمباخ لحساب ثب ائج كم حة وكانت النت

  ).٣(في الجدول رقم 

  يوضح معامل ثبات األداة وفق معادلة ألفا كروبمباخ:  )٣(جدول 

  معامل الثبات  البعد  الرقم

  *٠.٩٣  حرية  ١

  *٠.٨٩  مساواة  ٢

  *٠.٩١  عدل  ٣

  *٠.٨٨  حماية  ٤

  *٠.٩١  الدرجة الكلية  

  )٠.٠١(دال عند مستوى   *



 ..."و مارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية مستوى م"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٠

 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

م  دول رق ن الج ع بدرج) ٣(يتضح م تبانة تتمت اتأن االس ن الثب ة م ن ،  ة عالي ذلك يمك وب
  .االطمئنان إلى نتائجھا في حالة تطبيقھا على عينة الدراسة

  

  الصورة النھائية لألداة

ة من  تبانة في صورتھا النھائي رة) ٦٤(بعد التأكد من صدق األداة وثباتھا، تكونت االس ،  فق
اد ة أبع ى أربع ة عل م ،  موزع دول رق رات االس) ٤(والج ع فق ا يوضح توزي ى أبعادھ تبانة عل

  .األربعة

  يوضح أبعاد االستبانة وفقراتھا وفقاً لكل بعد:  )٤(جدول 

  الوزن النسبي المجموع  الفقرات  البعد  الرقم

،  ٢٧،  ٢٥،  ٢٣،  ١٦،  ١٢،  ٩،  ٧،  ٢  الحرية  ١
٣٩،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٨  ،
٦٤،  ٥٣،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٣،  ٤٢   

٣٢.٨  ٢١%  

،  ١٨،  ١٧،  ١٤،  ١٣،  ١٠،  ٦،  ٤  ،٣  المساواة  ٢
٤٤،  ٤٠،  ٣١،  ٢٢  

١٨.٨  ١٢%  

،  ٤١،  ٣٨،  ٣٧،  ٢٦،  ٢٤،  ٢٠  ،١٩  العدل  ٣
٥٩،  ٥٨،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٠،  ٤٧،  ٤٦  ،
٦٣،  ٦٢   

٢٥  ١٦%  

،  ٣٣،  ٢٩،  ٢١،  ١٥،  ١١،  ٨،  ٦  ،١  الحماية  ٤
٦١،  ٦٠،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٢،  ٥١،  ٤٥   

٢٣.٤  ١٥%  

  %١٠٠  ٦٤   وعالمجم  
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسيرھا

 ً   :توصل الباحثان للنتائج التالية،  في ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائيا

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  :أوالً 

ى  ة عل روض الدراس ن ف ى م ية األول نص الفرض رة "ت ة األس توى ممارس د مس ال يزي
ة وح يم الديمقراطي ة إحصائية الفلسطينية لق ادة ذات دالل ا زي وق اإلنسان مع أبنائھ ن مستوى عق

  )" ٠.٠٥(المتوسط االفتراضي عند مستوى الداللة 



 ٥٨١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

ية  ذه الفرض دى صحة ھ ن م ق م بة وللتحق ابي والنس ط الحس اب المتوس ان بحس ام الباحث ق
ار  ة واختب ة) Z(المئوي تبانة األربع االت االس ن مج ال م ل مج ل،  لك تبانة كك د،  ولالس ول والج

  .التالي يوضح ھذه النتائج

لكل من مجاالت االستبانة ) Z(يوضح المتوسط الحسابي والنسبة المئوية وقيمة :  )٥(جدول 
  ولالستبانة ككل

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  الداللة  Zقيمة   الحد االفتراضي  المئوية

  )٠.٠٥(دالة عند   ٣.٤٢ -  %٦٦.٦  %٥٦  ١.٦٨  الحرية

  )٠.٠٥(دالة عند   ٣.٧٧-  %٦٦.٦  %٥٥.٣  ١.٦٦  المساواة

  )٠.٠٥(دالة عند   ٣.٨٧-  %٦٦.٦  %٥٥  ١.٦٥  العدل

  )٠.٠٥(دالة عند   ٢.٨٧-  %٦٦.٦  %٥٨  ١.٧٤  الحماية

 )٠.٠٥(دالة عند   ٣.٥٠-  %٦٦.٦  %٥٦.٣  ١.٦٩  المتوسط العام

  .١.٦٤٥) = ٠.٠٥(الجدولية عند مستوى الداللة ) Z(قيمة   *

ة ) ٥(في الجدول السابق استعراض النتائج من خالل  ة إحصائياً في ) Z(يتضح أن قيم دال
ة ،  وعلى مستوى االستبانة ككل،  كل مجال من مجاالت االستبانة ) Z(ولكن من المالحظ أن قيم

تبانة تبانة ككل ،سالبة في كل مجال من مجاالت االس ى مستوى االس ذلك عل ك أن  يويعن ،وك ذل
االت  ن مج ال م ل مج ة لك بة المئوي واليالنس ى الت ي عل تبانة وھ ،  %)٥٥.٣(، %)٥٦(:  االس

ام %)٥٨(،  %)٥٥( توى الع ى المس ذلك عل ي ،  %)٥٦.١(، وك د االفتراض ن الح ل م أق
أن ممارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائھا مما يعنى ،  %)٦٦.٦(

ذه ،  %)٦.٦٦(أقل من الحد االفتراضي  ان ھ ل الباحث ا يعيشه الشعب الفلسطيني ويعل النتيجة لم
وطني ه واستقالله ال ى ،  من حالة صراع يومي مع االحتالل اإلسرائيلي بھدف نيل حريت ا يعن مم

، )داخل األسرة(عدم اكتراث األسرة إلى قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان على المستوى الداخلي 
ى  ة عل انية ذات أولوي ة اإلنس وق الوطني ار أن الحق طينيةباعتب رة الفلس انية لألس وق اإلنس ،  الحق

  .وذلك أن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان تعتبر قيم ثانوية أمام قيمة التحرر واالستقالل الوطني

  .  الفرضية األولى من فروض الدراسة نوبذلك يكون الباحثان قد أجابا ع

                                           
   القيمة الوسيطة لمستويات االسـتجابة مقسـوماً علـى    × عدد بنود االستبانة = االفتراضي الحد

 .  %٦٦.٦=  ١٠٠×  =الدرجة الكلية لالستبانة، وبذلك يكون المعدل االفتراضي 



 ..."و مارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية مستوى م"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٢

 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  :ثانياً 

ة تنص الفرضي ى ة الثاني ة إحصائية في "من فروض الدراسة عل روق ذات دالل ال توجد ف
توى  د مس ا عن ع أبنائھ ان م وق اإلنس ة وحق يم الديمقراطي طينية لق رة الفلس ة األس توى ممارس مس

   ).أنثى/ذكر(رب األسرة  )جنس(تبعاً لمتغير نوع ) ٠.٠٥(الداللة 

ان بحساب المتوسطات  ام الباحث ات وللتحقق من مدى صحة الفرضية ق ابية واالنحراف الحس
ة الدراسة راد عين اث أف ذكور واإلن ة اإلحصائي ،  المعيارية لكل من ال ا بحساب قيم م قام ) ت(ث

تبانة ى االس اث عل ذكور واإلن ين متوسطات استجابة ال الي ،  لمعرفة داللة الفروق ب والجدول الت
  :يوضح ذلك) ٦(

ابات الذكور واإلناث عينة الدراسة للمقارنة بين استج) ت(يوضح نتائج اختبار :  )٦(جدول 
  على كل مجال من مجاالت االستبانة إضافة إلى المجال الكلي

رقم 
  المجال

  المجال
نوع 

  الجنس
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

  مستوى الداللة

ً  ٠.٤١٧  ٠.٢٧٩  ١.٦٨  ٨٧  ذكور  الحرية  ١   غير دال إحصائيا

  ٠.٢١٥  ١.٦٩ ١١٣  إناث

دالة إحصائياً عند   ٢.٦  ٠.٦٣١  ١.٧٦  ٨٧  ذكور  المساواة  ٢
  ٠.٢٩١  ١.٥٩ ١١٣  إناث  )٠.٠٥(مستوى 

دالة إحصائياً عند   ٤.١  ٠.٢٧١  ١.٥٧  ٨٧  ذكور  العدل  ٣
  ٠.٢١٧  ١.٧١ ١١٣  إناث  )٠.٠٥(مستوى 

دالة إحصائياً عند   ٢.٤  ٠.٣٣٨  ١.٨  ٨٧  ذكور  الحماية  ٤
  ٠.٢٧٤  ١.٧ ١١٣  إناث  )٠.٠٥(مستوى 

المستوى   ٥
  العام

ً   ٠.٨٧  ٠.٣٠٧  ١.٧  ٨٧  ذكور   غير دال إحصائيا

  ٠.١٨٩  ١.٦٧ ١١٣  إناث

  .١.٩٦= الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتضح ما يلي) ٦(من خالل استعراض نتائج الجدول السابق 

رات  .١ ى فق تجابتھم عل ي اس اث ف ذكور واإلن ين ال ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ع
تبانة ث  االس ل، حي ة إكك ت ) ت(ن قيم وبة كان ة ) ٠.٨٧(المحس ن قيم ل م ي أق  )ت(وھ

٢×    ٦٤  
١٩٢ 
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 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

ة ذكور )١.٩٦( الجدولي ين ال تركة ب ة المش الظروف الحياتي ة ب ذه النتيج ان ھ ل الباحث ، ويعل
ا اً ن جزءاالطرف يشكلحيث ،  واإلناث اعي اقتصادي ثق ،  في سياسي واحدمن نسيج اجتم

ون  وةويعيش رائيلي ومر قس تالل اإلس دائم االح الق ال ق واإلغ ة بالحصار والخن ه ممثل ارت
ة الفلسطينيةل لطة الوطني ة للس دود األراضي التابع ة ،  ح ة الدراس إن عين الي ف ور (وبالت ذك

  .يتعايشان معاً في ظروف واحدة) وإناث

رات  .٢ ى فق تجاباتھم عل ي اس اث ف ذكور واإلن ين ال ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ع
ل ) ٠.٤١٧(المحسوبة كانت ) ت(ن قيمة إحيث ،  جال الحريةاالستبانة المتعلقة بم وھي أق

ذكور يسعيان يبرأي الباحثالجدولية، ويعود ذلك ) ت(من قيمة  اث وال ى أن كل من اإلن ن إل
ة في  ً  االستقالللنيل حريتھم الوطني ا ة الفلسطينية بوصفھا مطلب ة الدول وطني وإقام ذات  ال

ات الشخصية، واعتب ى الحري ة عل ة الشخصية أولوي ة كارھم للحري تحصيل حاصل للحري
تالل ن االح لوبة م ة المس يم ،  الوطني ا ق اب أبنائھ ى إكس طينية عل رة الفلس ز األس ذلك ترك ل

اك فصالً يالحرية الوطنية أوالً، علماً بأن الباحث أن ھن ان ب ات الشخصية  ن ال يري ين الحري ب
 .  والحريات الوطنية

تبانة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين .٣ رات االس ى فق اث في استجابتھم عل الذكور واإلن
ذكور ان إحيث ،  المتعلقة بمجال المساواة لصالح ال ا )١.٧٦(ن متوسطھم الحسابي ك ، بينم

ر )٢.٦(المحسوبة ) ت(، كما جاءت قيمة )١.٥٩(كان المتوسط الحسابي لإلناث  ، وھي أكب
رأة الفلسطينية الجدولية، ويعتقد الباحثان بأن ھذه الن) ت(من قيمة  ى نظرة الم ود إل تيجة تع

ىإلى دورھا وبالتالي دور  ار أن  األنث " ال يجب أن يضاھي أو يتساوى مع الرجال، باعتب
ا دون "الرجال قوامون على النساء ھا م ، مما يعنى أن المرأة الفلسطينية ال زالت تنظر لنفس

ل ل،  الرج ع الرج اوى م ا أن تتس ق لھ الي ال يح ع أن ،  وبالت ا م طيني يخالفھ ل الفلس الرج
 .أكثر مما تسعى المرأة لمساواة نفسھا مع الرجل،  الرأي، ويسعى إلى مساواة المرأة

تبانة  .٤ رات االس ى فق اث في استجابتھم عل وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلن
ى)١.٧١(ن متوسطھم الحسابي إالمتعلقة بمجال العدل لصالح اإلناث، حيث  من  ، وھي أعل

ذكور  ة )١.٥٧(المتوسط الحسابي لل ى من )٤.١(المحسوبة ) ت(، وجاءت قيم ، وھي أعل
وم اإلنصاف في رأي ) ت(قيمة  دل ال يتجاوز مفھ وم الع ان أن مفھ الجدولية، ويعتقد الباحث

اھيم ،  المرأة الفلسطينية التي تسعى لتكريس مفاھيم العدالة البعيدة عن المساواة دل بالمف والع
وم ال بتيسفي المجتمع الفلسطيني ال السائدة  ي، وھو مفھ عد عما ھو سائد في المجتمع العرب

ادات مفھوم يرقى إلى المساواة بين الذكر واألنثى بقدر ما ھو  قائم على متغيرات متأثرة بالع
 .والتقاليد االجتماعية من ناحية والدين اإلسالمي من ناحية أخرى

تبانة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ال .٥ رات االس ى فق اث في استجابتھم عل ذكور واإلن
ان إحيث ،  المتعلقة بمجال الحماية لصالح الذكور غ ) ١.٨(ن متوسطھم الحسابي ك ا بل بينم

ة ) ٢.٤(المحسوبة ) ت(، وجاءت قيمة )١.٧(الحسابي لإلناث المتوسط  ى من قيم وھي أعل
ذه النتيجة جاءت لتؤ) ت( أن ھ ان ب د أن الرجل الفلسطيني ال زال الجدولية، ويرى الباحث ك



 ..."و مارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية مستوى م"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٤

 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة ألسرته ائدة ذاوھ ،يشعر بأنه المسئول عن تأمين الحماي ة الس ة  ،جزء من الثقاف وھي ثقاف
يما في  االمسئولية االجتماعية والمرجعية الكاملة ألسرته وحمايتھ تعطي الرجل ةذكوري الس

نواتھمستقرة بحكم فعل االنتفاضة التي قاربت عالالظروف الفلسطينية غير  ى س ،  الخمس ال
ذه وھي عملية صراع ة مع االحتالل اإلسرائيلي، ھ ى وجود ية دامي ي أسست إل ة الت العملي

دة،  ا الوحي ة مرجعيتھ لطة الوطني دت الس ث أفق ددة بحي طينية متع لحة فلس ات مس جماع
ى سلوك األسرة ،  وأصبحت غير قادرة على تأمين الحماية للمواطن األمر الذي انعكس عل

 .  د على أرباب األسر من الذكوروبالتحدي

اث  ين اإلن روق ب د ف ام ال توج توى الع ى المس ه عل ابق بأن دول الس ا للج ن قراءتن دو م ويب
نھم  روق بي ا ال توجد ف يم حوالذكور فيما يتعلق بغرس قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، كم ول ق

وق اإلنسان،  الحرية ة وحق يم الديمقراطي ن،  كقيمة رئيسية من ق ذكر(الرجل  ولك ى ) ال يسعى إل
ى ،  تكريس قيم المساواة والحماية على حساب قيم العدل ا األنث ة األسرة(أم ى فھي تسعى ) رب إل

ان في  ا طرحه الباحث ك لم ا، وذل يم األخرى في أبنائھ ى حساب الق تكريس وغرس قيم العدل عل
  .تفسيرھما السابق

  .  الدراسة فروضمن  نيةالثافرضية ال نوبذلك يكون الباحثان قد أجابا ع
  

  ةنتائج المتعلقة بالفرضية الثالثال:  ثالثاً 

ى  ة عل روض الدراس ن ف ة م نص الفرضية الثالث توى "ت ي مس ة ف روق ذات دالل د ف ال توج
ة  توى الدالل د مس ا عن ع أبنائھ ان م وق اإلنس ة وحق يم الديمقراطي طينية لق رة الفلس ة األس ممارس

  .")مخيم،  قرية ، مدينة(تبعاً لمتغير السكن )  ٠.٠٥(

ات  ابية واالنحراف ان بحساب المتوسطات الحس ام الباحث ذه الفرضية ق وللتحقق من صحة ھ
ات رى و المخيم دن والق كان الم ن س ة م ة الدراس تجابات عين ة الس ب المئوي ة والنس ،  المعياري

  :  وكانت النتائج كما يوضحھا الجدول التالي

نحرافات المعيارية والنسب المئوية ألفراد عينة يوضح المتوسطات الحسابية واال:  )٧(جدول 
  )قرية،  مخيم،  مدينة( الدراسة ومن متغير السكن 

  االنحراف المعياري  النسبة المئوية  المتوسط الحسابي  العدد  متغير السكن

  ٠.١٣٩  %٤٨.٧  ١.٤٦  ٣٦  مدينة

  ٠.٠٠١  %٥٥  ١.٦٥  ٥  قرية

  ٠.٢٤٢  %٥٨  ١.٧٤  ١٥٩ مخيم

  ٠.٢٤٧  %٥٦.٣  ١.٦٩  ٢٠٠ المجموع



 ٥٨٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

تبانة ھو  ى االس ة عل ويتضح من الجدول السابق بأن النسبة المئوية لمجموع استجابات العين
أن ، %)٦٦.٦(وھي أقل من المتوسط االفتراضي % ) ٥٦.٣( د أظھرت أيضاً ب ائج ق إال أن النت

ة  ى نسبة مئوي الوا أعل د ن يم ق ة الدراسة من المخ راد عين ب،  %)٥٨(أف ة بنس يھم سكان القري ة يل
ة ،  %)٥٥( بة مئوي ى نس دن أدن كان الم ل س ا احت ين ،  %)٤٨.٧( فيم روق ب ة الف ة دالل ولمعرف

اين األحادي  ل التب ان بحساب تحلي ام الباحث متوسطات عينة الدراسة بحسب متغير مكان السكن ق
  .  )٨(فكانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول رقم 

دي لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة يوضح نتائج تحليل التباين األحا:  )٨(جدول 
  حسب متغير السكن

  متغير السكن
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسطات 
  المربعات

  *مستوى الداللة  )ف(قيمة 

  ١.١٠٦  ٢  ٢.٢١١  بين المجموعات

٢١.٩٤   ً   ٠.٠٥  ١٩٧  ٩.٩٢٩  داخل المجموعات  دالة إحصائيا

    ١٩٩  ١٢.١٤١  المجموع

  .٠١.٩٦) = ٠.٠٥(الجدولية عند مستوى الداللة ) ف(قيمة   *

ة  ين ) ٠.٠٥(يالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات دالة إحصائياً عند مستوى الدالل ب
ر السكن  ائھم بحسب متغي وق اإلنسان ألبن ة وحق يم الديمقراطي أفراد عينة الدراسة في إكسابھم لق

ي تس م األسر الت ى وھ ابي األعل اتكن الملصالح المتوسط الحس ذه خيم أن ھ ان ب رى الباحث ، وي
ة وراء ھذه النتيجة إلى طبيعة التركيبة منوربما تعود األسباب الكا ،النتيجة قد تخرج عن المألوف

اً  نحيث ينحدرو ،الديمغرافية للمخيم حيث تتعدد أنماط الحياة بتعدد جذور المسكن األصلي جميع
ام  ت ع رى احتل دن وق ن م ريدھم م،  م١٩٤٨م م تش اتوت وا المخيم ارھم األصلية ليقطن ،  ن دي

ة  يم الديمقراطي ائھم ق دفعھم إلكساب أبن ي ت ا ھي الت ة ربم فوحدة المعاناة وقسوة ظروفھم الحياتي
 خاصةالسيما وأنھم يعتبرون ذلك جزءاً ال يتجزأ من حقوقھم الوطنية المسلوبة ،  وحقوق اإلنسان

  .حق العودة وتقرير المصير

ا بالنسبة لسكان ا اتھم من االجتياحات أم ى ظروف معان ذه النتيجة إل ود ھ ا تع رى، فربم لق
رائيلية الم رة اإلس ة األخي نوات االنتفاض ي س اً ف ررة خصوص ى(تك ة األقص دمير )انتفاض ، وت

األمر الذي جعلھم يتوحدون في مواجھة الخطر المشترك  ،ممتلكاتھم من بيوت وأراض ومزارع
ا مممثالً في االحتالل اإلسرائيلي الج ومي ودائ اتھم بشكل ي د حي ى صدورھم وتھدي ذلك ثم عل ، ك

ة نميدوراً ھاماً في الت) القبلي والعشائري(يلعب التركيب العائلي  يم الحري يما لق اعي الس ط االجتم
ي  ة الت ة والحماي اواة والعدال وق اإلتوالمس يم حق ات ق ا مكون كل جميعھ انش يم  نس يقة بق اللص

  .الديمقراطية



 ..."و مارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية مستوى م"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٦

 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

كان ا بة لس ا بالنس رى أم دن في بة أللم طاتھم بالنس دني متوس ان أن ت راد قالباحث ن أف رانھم م
ي، وأن االحتالل  عاناةالعينة فقد يعود ذلك إلى أنھم لم يعانوا م اآلخرين من اضطھاد وطني وطبق

اتھم  الھم وحي طوال فترة االنتفاضة لم يصل إلى مراكز المدن الكبيرة في قطاع غزة، وبقيت أعم
وق اإلنسانتسير بالشكل المعتا ة وحق يم الديمقراطي ة لق افظوا  ،د، وبالتالي فھم لم يعطوا أولوي وح

ة قطاع  دي لسكان مدين اعي الفلسطيني التقلي افي واالجتم الموروث الثق أثر ب اتي مت على نمط حي
  .غزة

  .  الدراسة فروضمن  الثالثة الفرضية نوبذلك يكون الباحثان قد أجابا ع
  

  الفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة ب:  رابعاً 

ى  ة إحصائية في "تنص الفرضية الرابعة من فروض الدراسة عل روق ذات دالل ال توجد ف
توى  د مس ا عن ع أبنائھ ان م وق اإلنس ة وحق يم الديمقراطي طينية لق رة الفلس ة األس توى ممارس مس

دراسات ، جامعي، ما دون الثانوية العامة(تبعاً لمتغير مستوى تعليم رب األسرة ) ٠.٠٥(الداللة 
  ).عليا

ات  ابية واالنحراف ان بحساب المتوسطات الحس ام الباحث ذه الفرضية ق وللتحقق من صحة ھ
رة يم األس توى تعل ر مس اً لمتغي ة وفق ة الدراس راد عين تجابة أف ة الس ب المئوي ة والنس ،  المعياري

  :  والجدول التالي يوضح ذلك

يارية والنسب المئوية ألفراد عينة يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع:  )٩(جدول 
  الدراسة حسب متغير مستوى تعليم رب األسرة

متغير المستوى التعليم لرب 
  األسرة

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٣٣٥  %٥٨.٨  ١.٧٦  ٤١  ما دون الثانوية العامة

  ٠.٢١٩  %٥٦  ١.٦٨  ١٥٠  جامعي

  ٠.٠٢٥  %٥٠.٣  ١.٥١  ٩  دراسات عليا

  ٠.٢٤٧  %٥٦.٣  ١.٦٩  ٢٠٠  المجموع

راد  ة من أف ة العام ا دون الثانوي ة م ابي لفئ أن المتوسط الحس ابق ب ويتضح من الجدول الس
ة%) ٥٨.٨(بنسبة ) ١.٧٦(عينة الدراسة قد بلغت  ا ،وھي أعلى المتوسطات والنسب المئوي  يليھ

ابي  ط حس امعيين بمتوس ة الج بة ) ١.٦٨(فئ ل ال%)٥٦(بنس ة ، واحت راد عين ر أف ع األخي موق
ابية ) دراسات عليا(الدراسة من أرباب األسر ذوى الشھادات العليا  بحيث كانت متوسطاتھم الحس

ان %)٥٠.٣(بنسبة مئوية ) ١.٥١( ام الباحث ، وللتعرف على داللة الفروق بين ھذه المتوسطات ق
  :  ل التاليبحساب تحليل التباين األحادي فكانت النتائج كما ھي موضحة في الجدو



 ٥٨٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة : )١٠(جدول 
  حسب متغير المستوى التعليمي لرب األسرة

متغير المستوى التعليمي 
  لرب األسرة

مجموع 
 المربعات

درجة 
  الحساب

متوسطات 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

  *الداللة مستوى

  ٠.٢٥٧  ٢  ٠.٥١٣  بين المجموعات

٤.٣٥  
دالة إحصائياً عند 

  )٠.٠٥(مستوى 
  ٠.٠٥٩  ١٩٧ ١١.٦٢٧  داخل المجموعات

    ١١٩ ١٢.١٤١  المجموع

  .٢.٦٣) = ٠.٠٥)الجدولية عند مستوى ) ف(قيمة 

روق يتضح من الجدول السابق وجود ة  ف د مستوى الدالل ة إحصائية عن ) ٠.٠٥(ذات دالل
رب األسرة لصالح المتوسط الحسابي بين أفراد عينة الدراسة بحسب متغير  المستوى التعليمي ل

ة تم رفض ،  األعلى وھم فئة أرباب األسر الذين مستواھم التعليمي ما دون الثانوية العام ذلك ي وب
ة روض الدراس ن ف ة م ية الرابع ة ،  الفرض ن عين ة م ذه الفئ ة، أن ھ ذه النتيج ان ھ ل الباحث ويعل
ان وقسوة الحي د عانت الحرم ى الدراسة ق وق اإلنسان عل ة وحق يم الديمقراطي تعھم بق اة وعدم تم

داخلي ،  المستوى الوطني بحكم االحتالل ى المستوى ال ان) األسري(وعل م في  ھمبحرم من حقھ
ة ،  إلخ. .  واجتماعية أو سياسية/ التعليم واعتبارات اقتصادية أو وبالتالي كل ھذه العوامل مجتمع

ات دفعتھم ألن يكسبوا أبنائھم قيم الح رية والمساواة والعدالة والحرية والتي في مجملھا تمثل مكون
  .قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان

  .الدراسة فروضمن  الفرضية الرابعةوبذلك يكون الباحثان قد أجابا عن 
  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة: خامساً 

روق ذات "الدراسة على تنص الفرضية الخامسة من فروض  ة إحصائية في ال توجد ف دالل
توى  د مس ا عن ع أبنائھ ان م وق اإلنس ة وحق يم الديمقراطي طينية لق رة الفلس ة األس توى ممارس مس

ة  رة ) ٠.٠٥(الدالل ر دخل األس اً لمتغي ن ٣٠٠دون(تبع ى ٣٠١دوالر، م ن٦٠٠إل  ٦٠١دوالر، م
  ).دوالر فما فوق

ة وللتحقق من صحة ھذه الفرضية قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسا بية والنسب المئوي
ين ،  واالنحرافات المعيارية روق ب ة الف اين األحادي لحساب دالل ل التب م استخدام تحلي م ت ومن ث
  :  ن ذلكان يوضحان التاليالمتوسطات والجدوال
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يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ألفراد عينة :  )١١(جدول 
  األسرة الدراسة حسب متغير دخل

  العدد  متغير مستوى دخل األسرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٣١٦  %٥٦.٧  ١.٧  ٨٧  دوالر ٣٠٠أقل من 

  ٠.١٨٢  %٥٦  ١.٦٨  ٩٢  دوالر ٦٠٠دوالر إلى  ٣٠١أقل من 

  ٠.١٦٥  %٥٥.٣  ١.٦٦  ٢١  دوالر فما فوق ٦٠١من 

  ٠.٢٤٧  %٥٦.٣  ١.٦٩  ٢٠٠  المجموع

يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة   :)١٢(جدول 
  حسب مستوى دخل األسرة

  متغير مستوى الدخل
 مجموع
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسطات 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

  مستوى الداللة

  ال توجد داللة  ٠.٢٢  ٠.٠١٣  ٢  ٠.٠٢٧  بين المجموعات

      ٠.٠٦١  ١٩٧  ١٢.١١٤  داخل المجموعات

        ١٩٩  ١٢.١٤١  المجموع

  .٢.٦٣) = ٠.٠٥(الجدولية عند مستوى ) ف(قيمة 

ً يتضح من الجدولين السابقين أن ھناك تقارب ين  ا ة ب ابية والنسب المئوي في المتوسطات الحس
ر دخل األسرة ة ،  أفراد عينات الدراسة حسب متغي روق ذات دالل ا انعكس في عدم وجود ف مم

ات ھ ين فئ ةإحصائية ب ة،  ذه العين روض الدراس ن ف ة م د صحة الفرضية الخامس ذلك تتأك ،  وب
ويرى الباحثان أن ھذه النتيجة قد تعود إلى عدم وجود تمايز طبقي واضح في المجتمع الفلسطيني 

ت ي اس عبة والت ادية الص ة االقتص بب األزم سفحبس نوات الخم ي الس ن لت ف ن س رة م  ياألخي
ت والحصار االقتصادي المتكرر من قبل االحتالل اإلسرائيلي سياسة اإلغالقابسبب و ،االنتفاضة

زة اع غ ذي أد ؛لقط ر ال رحم أي ىاألم م ي ذي ل ة ال الء المعيش عار وغ اع األس ى ارتف رة  ةإل أس
ا  فلسطينية مھما كان مستوى دخلھا، مما دفع األسر الفلسطينية وبغض النظر عن مستوى دخلھ

يم  اواة والحرية والعدلالشھري إكساب أبنائھا قيم الحماية والمس ا جوانب ق ي تشكل بمجموعھ الت
  .الديمقراطية وحقوق اإلنسان ليعيشوا بكرامة في وطنھم المحتل

  .  الدراسة فروضمن  الخامسة الفرضيةن وبھذا يكون الباحثان قد أجابا ع
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  الخالصة

ة  يم الديمقراطي طينية لق رة الفلس ة األس بة ممارس ت نس ع أبنائكان ان م وق اإلنس ا وحق ھ
، وذلك يؤكد على ضرورة وضع %)٦٦.٦٦(وھي أقل من الحد االفتراضي للدراسة %) ٥٦.١(

 ً حوبا ل مص امج عم يم  برن ة ق ي تنمي رة ف ز دور األس حة لتعزي ة وواض ذ محكم ات تنفي بآلي
ي ،  الديمقراطية وحقوق اإلنسان لدى أبنائھا ار التوصيات والمقترحات الت ين االعتب مع اآلخذ بع

  .نقدمھا الباحثا
  

  تواالقتراحاالتوصيات 

  في ضوء نتائج الدراسة يوصى الباحثان بالتالي

ة  .١ ة(أن يتم العمل مع األسرة الفلسطينية من خالل المؤسسات المعني ر حكومي ة وغي ) حكومي
اتھم  ى حي وق اإلنسان إل ة وحق يم الديمقراطي ة إلدخال ق بشكل منظم وممنھج وبطريقة علمي

متواصلة حتى تتحول الديمقراطية إلى نمط وأسلوب  تثقيفيةاليومية من خالل عملية تعبوية 
  .حياة فلسطيني

دى  .٢ وق اإلنسان ل أن تنشط مؤسسات المجتمع المدني واألھلي في تنمية قيم الديمقراطية وحق
ددة، وأن تستخدم ورش العمل  ة المتع ة التنموي ا العملي األسرة الفلسطينية من خالل برامجھ

ة البسيطة في تكريس والبوس،  واللقاءات الموسعة ترات، والبروشور، وكل وسائل الدعاي
 .قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان لدى األسرة الفلسطينية

ا التنموي  .٣ ة والسياسية واألسرية بلعب دورھ وات التنشئة االجتماعي أن تقوم مؤسسات وقن
طينية ة الفلس لوكيات الديمقراطي ات والس ز الممارس دف تعزي افي بھ يما ،  الثق ائل الس وس

 .اإلعالم والمؤسسات الدينية واألحزاب السياسية والقوى االجتماعية وباقي المؤسسات

وق اإلنسان مساق  .٤ ة وحق الي الفلسطينية بجعل الديمقراطي يم الع تسعى وزارة التربية والتعل
ك جزءاً من ) المعاھد، الجامعات،  المدارس(تعليمي لكل المستويات ) مادة ( وأن يصبح ذل

 .لفلسطينيالمنھاج ا

ون .٥ ة  أن تك ث ومتابع ة وبح ان موضع دراس وق اإلنس ة وحق ة بالديمقراطي ايا المتعلق القض
وق ،  واھتمام دائم من قبل المختصين والمھتمين بھا ين حق وأن يتم العمل على عدم الفصل ب

ة ) فلسطيني(اإلنسان الداخلية  ه الخارجي الً ) فلسطيني –إسرائيلي (وحقوق ا ك ال  باعتبارھم
 .يتجزأ

وانين الفلسطيني .٦ رار السياسي لإلسراع في سن الق  الخاصة ةالعمل على مستوى صناع الق
رة اس ديمقراطي  باألس ى أس ا يعل ل وبم اواة بك ة والمس دل والحماي ة والع يم الحري زز ق ع

 .تمظھراتھا المذكورة في قائمة القيم التي اقترحھا الباحثان
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  رب البيت              المحترم /أخي 

  ربة األسرة           المحترمة/ أختي 

يم  ز ق ي تعزي طينية ف ة الفلس ى دور العائل رف عل تبيان التع ذا االس ن ھ ان م دف الباحث يھ

اء دى األبن ئلة الموجودة في الصفحات .  الديمقراطية وحقوق اإلنسان ل ة عن األس برجاء اإلجاب

ي تناسبك) ×(ك بوضع عالمة بصراحة وصدق وذل.  التالية ات .  أمام اإلجابة الت أن البيان اً ب علم

  .الواردة في االستمارة لن يستفاد منھا إال ألغراض البحث العلمي فقط

  وأخيراً 

 ً دما ان مق وافر الشكر واالمتن م ب دما لك ان إال أن يتق ال أي .  ال يملك الباحث وبرجاء عدم إھم

  .  ستبانة بأكملھان االن ھذا يعنى عدم االستفادة مسؤال أل

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  

  انـثـاحـبـال

  ق المصريـرفي. د

  عجوة ياسر أبو. د



 ٥٩٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

  :البيانات األساسية:  أوالً 

  :وعــــــــــنـــال.  ١

      يـــــــــــــثـــأن  رـــــــــــــــــــذك  

  :  المستوى التعليمي لرب األسرة.  ٢

    داديـــــــــــإع  بــتـكـرأ ويـقـي  يــــــــــــــــــــأم  

    اـات عليـدراس  يـــــــعــامــج  ويــــــــــــانــــث  

  :  مكان السكن.  ٣

    مـــــــــيـــخـــم  ةــــــــــــريـــق  ةـــــــــــــنــديــم  

 :ةــــــنــھــمــال.  ٤

    الـل أعمــرج  اصــاع خـقط  يـاع حكومــقط  

  ال يعمل   املـــــــــــــع  زارعـــــــــــم  في أجھزة أمنية  

 :إجمالي دخل األسرة شھرياً بالشيكل.  ٥

    ١٥٠٠-١٠٠١  ١٠٠٠ -٥٠١  دون اـــم ٥٠٠  

  ٣٠٠٠-٢٥٠١  ٢٥٠٠-٢٠٠١  ٢٠٠٠ -١٥٠١    

      فما فوق ٣٥٠٠   ٣٥٠٠- ٣٠٠١  
 

موافق  الفقرة .م
ال 
أدري

ير غ
موافق

    .أشجع أبنائي لألخذ بالثأر ١

    .أؤيد مشاركة أسرتي في االنتخابات ٢

    .أشرك زوجتي في جميع القرارات الخاصة باألسرة ٣

    .ال أمانع من تعليم أبنائي في نظام التعليم الجامع ٤

    .يخالفونھم في العقيدة أمانع أن يسكن أبنائي مع جيران ٥

    .ي بأن العنف والقوة ھي اللغة السليمة لھذا العصرأعلم أبنائ ٦



 ..."و مارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية مستوى م"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٤

 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

موافق  الفقرة .م
ال 

أدري
غير 
موافق

    .أؤيد انتماء أبنائي لألحزاب السياسية ٧

    .ضد أبنائي في المدرسة الجسديأنزعج من استخدام العنف  ٨

    .ال أمانع من سفر زوجتي إلى خارج الوطن للعمل ٩

    .لى الحوار فيما بينھمأشجع أبنائي ع ١٠
ينأؤيد إعدام األشخاص   ١١ ة  المتھم بجرائم الشرف دون محاكم

  .قانونية
   

     .أدعم مشاركة أبنائي في النشاطات الجماھيرية المختلفة  ١٢

     .يؤثر عمل المرأة على تنشئة األبناء بشكل سلبي  ١٣

     .ثأراعي المساواة وال أفرق بين أبنائي الذكور واإلنا  ١٤

     .اآلخرينأؤيد ترحيل أقارب من يرتكب جريمة قتل بحق   ١٥

     .أتقبل االختالف في الرأي بيني وبين أبنائي  ١٦

    .أرى أن عمل المرأة يؤثر على واجباتھا الزوجية  ١٧

     .ال أشجع مصادقة أبنائي ألناس دون مستواھم المعيشي ١٨

     .الميراث دون نقصان أؤيد أن تأخذ بناتي حقھن الشرعي في  ١٩

     .أھتم بأبنائي وأعطيھم الوقت والجھد الكافيين لرعايتھم  ٢٠

     .استمتع عند مشاھدتي تعذيب وإھانة المتھمين بجرائم ما  ٢١

     .  أشجع ترشيح المرأة لالنتخابات  ٢٢
ق   ٢٣ ائي من منطل ئون أبن ي ش رة ف ي كل صغيرة وكبي دخل ف أت

  .حرصي الشديد عليھم
   

     .أطالب بعدم معاملة المتھمين بجرائم الشرف معاملة إنسانية  ٢٤

     .زاب السياسيةحأؤيد تعدد األ  ٢٥

     .ال أمانع أن تقاضي المرأة الرجل أمام القضاء والمحاكم  ٢٦

     .أؤيد اختيار أبنائي لتخصصاتھم العلمية  ٢٧



 ٥٩٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو عجوة،  والمصري

 ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )اإلنسانية العلوم(ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــ

موافق  الفقرة .م
ال 

أدري
غير 
موافق

ا  ٢٨ د أن يخت ن أؤي دخل م ة ودون ت م بحري ال عملھ ائي مج ر أبن
  .أحد

   

ة   ٢٩ وا رھين ا وقع رامتھم إذا م أفضل إھانة األعداء والحط من ك
  .في أيدينا

   

ة   ٣٠ ع لحماي ي المجتم ة ف ة متخصص ات مھني ود نقاب جع وج أش
  .الحقوق

   

     .أفضل تعليم أبنائي الذكور على اإلناث  ٣١

     .مع زوجته بني مستقالً اأفضل أن يسكن   ٣٢

وقھم   ٣٣ ن حق اً م لب حق ن يس ى م دوا عل أن يعت ائي ب أنصح أبن
  .الشرعية

   

     .أرى في اإلضراب حقاً يكفله القانون  ٣٤

     .أحرص على أن تختار ابنتي شريك حياتھا بنفسھا  ٣٥

     .أحث أبنائي على االھتمام والمشاركة بقضايا الوطن  ٣٦

ق أرى بأن إعدام المجرمين ف  ٣٧ يلة لتحقي ة وس ادين العام ي المي
  .المساواة والعدالة في المجتمع

   

     .أؤيد مساواة المواطنين أمام القانون  ٣٨

     .مالبسھا عند خروجھا من البيت) زوجي(أحدد لزوجتي   ٣٩

     .أشجع أبنائي على إقامة عالقات ودية مع أبناء الجيران  ٤٠
و  ٤١ ة مغتصب حق ع عقوب انع من رف ة ال أم ى عقوب ق الشعب إل

  .اإلعدام
   

     .أؤيد اختيار ابنتي لمالبسھا الخاصة بنفسھا  ٤٢

     .تساؤالت أبنائي بصراحة ووضوح نأجيب ع  ٤٣

     .أحترم مشاعر وأحاسيس من يخالفوني في العقيدة  ٤٤

     .أعلم أبنائي بأن يدافعوا عما يؤمنوا ويعتقدوا به  ٤٥



 ..."و مارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية مستوى م"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٦

 ـــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )يةالعلوم اإلنسان(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

موافق  الفقرة .م
ال 

أدري
غير 
موافق

٤٦   ً      .عند حدوث مشكلة مع أبنائي أصر على حلھا دوما

     .أتبع أسلوب الھدوء واللطف عند مناقشة اآلخرين  ٤٧

     .ال أؤمن بالحوار والتفاھم مع اآلخرين في حل المشاكل  ٤٨

     .أتعامل مع من يخالفوني الرأي كأعداء طبيعيين  ٤٩

     .أيي ولو بالقوةر إتباعأحب أن أرغم الناس على   ٥٠

     .أشارك أبنائي اللعب في أوقات الفراغ  ٥١

     .أھتم بصحة أبنائي وأقلق عندما يمرض أحدھم  ٥٢

     .أختار ألبنائي أصدقائھم بنفسي  ٥٣

     .أحث أبنائي على االعتماد على الذات في حل مشاكلھم  ٥٤

     .أشجع أبنائي على ممارسة العفو عند المقدرة  ٥٥

    .أحث أبنائي على المشاركة في ممارسة مقاومة االحتالل  ٥٦

    .أھتم بنزھة أبنائي والترفيه عنھم بالرحالت والنزھات  ٥٧

ى   ٥٨ اء عل ذين أصبحوا أثري ورة تطيح بال أفضل االشتراك في ث
 .حساب الفقراء

   

    .اعتقد بأن القوانين الظالمة مبرر الرتكاب الجرائم  ٥٩

    .ة والحزم وعدم التھاون في تربية أبنائياتبع الصرام  ٦٠

في تعاملي اليومي مع " أظلم والباديالشر بالشر " أطبق مبدأ   ٦١
  .الناس

   

    .لن أخذ حقي من اآلخرين إال إذا كنت شرساً معھم  ٦٢

    ."لم تكن ذئباً أكلتك الذئابإن"أؤمن بالمثل القائل  ٦٣

ات  ألوالديأحدد (ستيقاظھم أحدد ألبنائي أوقات نومھم وا  ٦٤ أوق
 .)مشاھدة التلفزيون

   

  


