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 المقدمة:
تعتبر اليوية ألي مجتمع من أىم السمات التي تميزه عن باقي المجتمعات 
األخرى، ذلك أن ىوية مجتمع ما إنما تكون معبرة عن قيم ومبادئ وعادات وتقاليد 

خالليا تتجسد طموحات المجتمع وتطمعاتو إلى سائدة في ذلك المجتمع، والتي من 
المستقبل، معواًل في ذلك عمى سموك األفراد وتطورىم لتحقيق التقدم واالزدىار في كافة 

 المجاالت.
وقد تواجو بعض المجتمعات بصفة عامة بعض من المشاكل أو األزمات التي 

أخطر ىذه تيدد وحدتيا الوطنية، بل كيانيا ووجودىا في بعض األحيان، ومن 
األزمات بل وأكثرىا جداًل أزمة اليوية، فاليوية تضرب بجذورىا العميق بالشعور 
المشترك بين أفراد المجتمع الواحد بأنيم مميزون عن باقي المجتمعات، ولذلك غدت 
اليوية محورًا رئيسًا ألي مجتمع من المجتمعات، أو أمة من األمم؛ فاليوية ليا 

صادر قوتيا والتي تتمثل في المبادئ والقيم واألخالق أصوليا التي تستمد منيا م
واألعراف والتقاليد السائدة في المجتمع لتحقيق غايات وأىداف سامية تشكل عنوانًا 

 لممجتمع يرقى بو في مصاف المجتمعات المتحضرة.
ودولة فمسطين ليست بمعزل عن باقي الدول أو المجتمعات األخرى، فكان ليا 

ت واألزمات الخطيرة التي حمت بالشعب الفمسطيني، مما كان ليا نصيبًا من المشكال
بالغ األثر عمى تطور اليوية الوطنية الفمسطينية المعاصرة بفعل التداخل الكثيف 
لمعديد من األبعاد والمضامين التاريخية والدينية والثقافية والدولية والعربية والمحمية 

عادة التي تفاعمت باستمرارىا عمى أرض فمسطين،  ولعبت دوًرا مؤثًرًا في تكوين وا 
 صياغة اليوية الفمسطينية.

كان ليا أثر كبير في تصور  -كأرض مقدسة  -فالرؤية القديمة لفمسطين
الفمسطينيين  ليويتيم تماًما مثمما كانت ليذه الرؤية قوة ذات أثر كبير في حدثين لعبا 

طينية، األول تتمثل في ربط ىوية دوًرا حاسًما في التطور الالحق لميوية الوطنية الفمس
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القدس الفمسطينية بشكل مباشر بالباب العالي، والثاني التقسيم االستعماري األوربي 
الصييونى وترسيم الحدود الجغرافية لفمسطين لممرة األولى في عيد االنتداب 

 البريطاني.
ة م، والذي ُسمي بعام النكبة، تعرض الفمسطينيون ألكبر عممي8998ففي عام 

تيجير اقتصرت عمى الفمسطينيين أصحاب الوطن واليوية، وتبع ذلك إنييارًا في ُبني 
المجتمع الفمسطيني وطموحاتو السياسية التي كانت قد بدأت ترتسم مالمحيا قبل عام 
النكبة، ولذلك فقد عمد الفمسطينيون إلى تأكيد ىويتيم من خالل تطمعيم إلى اليوية 

، التي يعتبر الفمسطينيون أنفسيم جزًء ال يتجزأ من األمة األوسع وىي اليوية العربية
العربية واإلسالمية، فكان ال بد من تأكيد انتماء فمسطين إلى األمة العربية السيما بعد 
حدوث النكبة وخسارة الوطن، من خالل اضطالع الفمسطينيون الموجودين في الشتات 

لة إعادة بناء الحركة الوطنية بمسئولية حمل الراية الوطنية الفمسطينية، ومحاو 
 .(8)الفمسطينية في الستينيات من القرن الماضي

ولم تكن المؤسسات التعميمية التربوية بعيدة عن االضطالع بمسئوليتيا الوطنية؛ 
فأخذت دورىا بالحفاظ عمى ثقافة المواطنين الفمسطينيين، والتي كانت معرضة لمتدىور 

مى التأكيد عمى اليوية الوطنية لممجتمع واالندثار، فعممت ىذه المؤسسات ع
الفمسطيني، حينما أدركت أن التربية والتعميم يعتبران حجر الزاوية في تشكيل اليوية 
الفمسطينية وتعزيزىا والمحافظة عمييا، فالتعميم ىو األداة األساسية لتربية وتعميم األبناء 

ديولوجيات التي تشكل في منذ الصغر عمى المبادئ والقيم واألخالق واألفكار واألي
 مجموعيا ىوية المجتمع الفمسطيني. 

 

                                                           

(: أزمااة اليويااة الوطنيااة الفمسااطينية العواماال والتحااديات، المسااتقبل العربااي، 8999( بيااان الحااوت )8)
.32، ص88العدد   
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 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
إن المؤسسات التعميمية من أىم الوسائل والسبل لتعزيز اليوية الفمسطينية 
والحفاظ عمييا، وصواًل إلى تشكيل الشخصية الفمسطينية، ومن ىنا يبرز دور التربية 

ضعاف ىذه اليوية، فالحفاظ عمى اليوية في مواجية الخمل الذي من شأنو  تشويو وا 
وال  -الوطنية الفمسطينية وخاصة في ظل وجود االحتالل اإلسرائيمي الذي سعى دومًا 

بكل قوتو من أجل طمس اليوية الوطنية الفمسطينية، فذلك يستوجب غرس  -يزال
ات التي وتعزيز الشعور القوي باليوية لدى الشعب الفمسطيني، وال شك أن اإلجراء

يقوم بيا االحتالل اإلسرائيمي كإغالق المؤسسات، وقصف المدارس والجامعات ىذا 
كمو قد ساىمت بشكل أساسي في التأثير عمى اليوية الوطنية الفمسطينية، وأيًضا ما 

م قد ساىمت في تعزيز 3007تعرض لو المجتمع الفمسطيني من أحداث مؤسفة عام 
ومن ىنا صارت التحديات تفرض نفسيا عمى  خرق لميوية الوطنية الفمسطينية،

مجتمعنا الفمسطيني، وأصبحت تتطمب بمورة رؤية خاصة نستطيع من خالليا الحفاظ 
عمى اليوية الوطنية الفمسطينية، وفي نفس الوقت االنفتاح عمى العالم لإلفادة من نتاج 

ىتمام بالنشء المعرفة بجميع أشكاليا دون أن نفقد شيًئا من ىويتنا، وىذا يتطمب اال
 منذ البداية ورعايتيم منذ الصغر لموصول بيم إلى بر األمان.

 وفي ضوء تقدم يمكن تحديد مشكمة الدراسة متمثمة بسؤاليا الرئيس:
ما دور جامعات قطاع غزة في تعزيز اليوية الفمسطينية لدى طالبيا في ضوء 

 بعض المتغيرات المعاصرة؟
 تساؤالت:ويتفرع عن السؤال الرئيسي عدة 

ما المتغيرات المعاصرة وانعكاسيا عمى اليوية الفمسطينية لدى طمبة الجامعات  .8
 في قطاع غزة؟

ما قيم اليوية الفمسطينية التي يجب أن تعزز لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  .3
 بقطاع غزة من خالل تمك الجامعات؟
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الجامعات ما دور جامعات قطاع غزة في تعزيز اليوية الفمسطينية لدى طمبة  .2
 بقطاع غزة من وجية نظرىم؟

ما مدى االختالف في آراء طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة عن  .9
جامعاتيم في تعزيز اليوية الفمسطينية لدييم تبعًا لمتغير )الجنس، نوع 

 الجامعة، التخصص الدراسي، السنة الدراسية(؟
دى طمبة الجامعات ما دور جامعات قطاع غزة في تعزيز اليوية الفمسطينية ل .5

 بقطاع غزة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ؟
ما مدى االختالف في آراء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية في  .6

قطاع غزة في دور جامعاتيم في تعزيز اليوية الفمسطينية لدى طالبيم تبعا 
 لمتغير )الجنس ، الجامعة، التخصص الدراسي، الدرجة العممية ( ؟

ا التصور المقترح في تفعيل دور جامعات قطاع غزة في تعزيز اليوية م .7
 الفمسطينية لدى طالبيا في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة ؟

 أىمية الدراسة:
تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتناولو وأىمية المعمومات  .8

ي تعزيز التي تقدميا، فيي سوف تركز عمى دور الجامعات الفمسطينية ف
 اليوية الوطنية الفمسطينية.

قد تحقق ىذه الدراسة إضافة عممية جديدة نظرًا لقمة الدراسات السابقة التي  .3
تناولت دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز اليوية الفمسطينية، حيث تأمل 

 الباحثة أن تحقق ىذه الدراسة ذلك.
ة بحثية جديدة إلبراز تستمد ىذه الدراسة أىميتيا أيضًا من كونيا تمثل رؤي .2

دور الجامعات في تعزيز اليوية الوطنية بصفة عامة والفمسطينية بصفة 
خاصة وذلك سعًيا لتعزيز إيجابيات ىذا الدور، وتالفي سمبياتو أو الحد منيا 
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عمى أقل تقدير، ىذا باإلضافة إلى محاولة إكمال النقص في ىذا الدور إن 
 وجد.

 مية تثرى المكتبة وتسد النقص في ىذا الصدد.قد تسيم ىذه الدراسة برؤية عم .9
قد تشجع ىذه الدراسة باحثين آخرين في الميدان التربوي إلجراء دراسات  .5

 أخرى حول موضوع اليوية الوطنية الفمسطينية.
 أىداف الدراسة:

التعرف عمى المتغيرات المعاصرة وانعكاسيا عمى اليوية الفمسطينية لدى طمبة  .8
 غزة.الجامعات في قطاع 

التعرف عمى قيم اليوية الفمسطينية التي يجب أن تعزز لدى طمبة الجامعات  .3
 الفمسطينية بقطاع غزة من خالل تمك الجامعات.

التعرف عمى دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز اليوية الفمسطينية لدى  .2
 طمبة الجامعات بقطاع غزة من وجية نظرىم.

بة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة التعرف عمى مدى االختالف في َاراء طم .9
في دور جامعاتيم في تعزيز اليوية الفمسطينية لدييم تبعًا لمتغير )الجنس، 

 نوع الجامعة، التخصص الدراسي، السنة الدراسية(.
التعرف عمى متطمبات تفعيل إسيامات الجامعات الفمسطينية لدى طمبة  .5

 اء ىيئة التدريس فييا.الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة من وجية نظر أعض
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 مصطمحات الدراسة:
 :الدور -أوالا 

إن مفيوم الدور من المفاىيم الميمة التي تساعد عمى التنبؤ بسموك اآلخرين، 
. ويعنى: أسموب األداء الذي يتوقعو المجتمع من الفرد عند (3)ومعرفة توقعاتيم لسموكنا

الشرطي أن يكون أمنيًا،  القيام بدور اجتماعي معين، حيث يتوقع المجتمع من
 .(2)والجندي أن يكون شجاعًا، والطالب أن يكون مجتيدًا... الخ

وبذلك فالدور يعني الجانب السموكي لممكانة التي يشغميا الفرد أو التي تشغميا 
جماعة ما، وما يجب أن يقوم بو الفرد أو الجماعة لتحقيق ىذه المكانة. والمكانة: ىي 

 الفرد في البناء االجتماعي ويتحدد في ضوء تقييم المجتمع لألفراد.الموقع الذي يشغمو 
ويعرف حامد زىران الدور االجتماعي بأنو: عبارة عن نمط منتظم من المعايير، 
فيما يختص بسموك فرد يقوم بوظيفة معينة في الجماعة. بمعنى أنو وظيفة الفرد في 

موقف معين. وكل من يخرج عن الجماعة، أو الدور الذي يمعبو الفرد في جماعة أو 
والذي قد يكون  social pressureدوره االجتماعي يتعرض لمضغط االجتماعي 

عنيفًا ويصل إلى درجة العقوبة في بعض األحيان، ومثال ذلك أمين السر الذي 
 .(9)يفشيو، وأمين الصندوق الذي يختمس ما فيو

                                                           

( دور المدرسااة فااي تشااكيل الااوعي السياسااي لطااالب 3080( حسااين الرشاايدي، وحجاااج العجمااي )2)
تقويمياةا، مجماة العماوم التربوياة، معياد الدراساات والبحاوث المرحمة الثانوياة بدولاة الكويات ادراساة 

.876-826، العدد األول، ص 88التربوية، جامعة القاىرة، المجمد   

، القااااادس، 5302( التربياااااة والمجتمااااع والتنمياااااة، مقاااارر رقااااام 8993( جامعااااة القااااادس المفتوحااااة، )3)
.805فمسطين، ص   

. عاااالم الكتاااب، القااااىرة، ص 6جتمااااعي، ط ( عمااام الااانفس اال3002( حاماااد عباااد الساااالم زىاااران )4)
869.  
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لشخص أو الجماعة ومما تقدم نخمص إلى أن الدور ىو السموك المتوقع من ا
والمعبر عن نمط منتظم من المعايير وفق وظيفتو أو وظيفتيا المعينة في المجتمع. 
وىو متبادل بين األفراد، فكما يتوقع من الفرد سموك معين بناء عمى ما يشغل من 
موقع في جماعة ما، فيو يتوقع من اآلخرين سموك أيضا يتوافق مع ما يشغمونو من 

 مكانة في المجتمع.
 ثانياا: اليوية:

  ،شعور الشخص بأنو نفسو، نتيجة إتساق مشاعره، واستمرارية أىدافو، ومقاصده
 .(5)وتسمسل ذكرياتو، واتصال ماضيو بحاضره ومستقبمو

  ىي حقيقة الشخص المتضمنة صفاتو الجوىرية، والتي تميزه عن غيره وتجعل
 .(6)لو ذاتًا مستقمة

 النتماء إلطار اجتماعي إنساني ومشاركتو وتعرف الباحثة اليوية إجرائيًا: ىو ا
في ذلك أو التماثل في الصفة المميزة والشعور بالوجود في العالم، وفي ىذه 

 الدراسة تقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المفحوص في المقياس الُمعد لذلك.
 اليوية الفمسطينية: -ثالثاا 

مرحمة من مراحل وىي التصور الذي يكونو الشعب الفمسطيني عن ذاتو في كل 
تطوره، وىي نتاج تميزه عن اآلخر، الذي ما انفك يمثل حالة تناقض ونفي صريح 
لمشعب الفمسطيني وشخصيتو الوطنية، ولذلك سوف تقتصر ىذه الدراسة عمى طالب 

 جامعات قطاع غزة وىى )جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى(.
 

                                                           

( نظرياااااات الشخصااااية، دار المعاااااارف الجامعياااااة، اإلساااااكندرية، 3003( عبااااد الااااارحمن العيساااااوي )5)
86مصر، ص . 

78( دور التعميم في تعزيز االنتماء، عالم الكتب، القاىرة،ص3000( لطيفو إبراىيم خضر )6) . 
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 منيج الدراسة وأدواتيا:
  ىذه الدراسة عمى استخدام المنيج الوصفي نظرا لطبيعة ىذه الدراسة ستعتمد

وأىدافيا فإنيا ستعتمد عمى استخدام المنيج الوصفي الذي ييدف إلى وصف 
الظاىرة وتفسيرىا وتحميميا وتطورىا. والمنيج الوصفي ىو أحد طرق المنيج 

مكانية تطويره، كما أنو من ا لمناىج البحثية العممي الذي ييتم بدراسة الواقع وا 
التي تختص بعممية البحث والتقصي حول الظواىر التعميمية كما ىي قائمة في 
الحاضر ووصفيا وتشخيصيا وتحميميا وتفسيرىا بيدف اكتشاف العالقات بين 

 .( 7)العناصر والتوصل من خالل ذلك إلى تعميمات ذات معنى بالنسبة ليا
 مية وىو )أسموب سوات(.باإلضافة إلى أحد أساليب الدراسات المستقب 
 :ستقوم الباحثة بإعداد أداتين لجمع البيانات وىي كالتالي 

 إستبانة، خاصة بطمبة الجامعات.  .8
استبانة، خاصة بأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات لتنمية العوامل  .3

 الجامعية. المرتبطة بتعزيز اليوية الوطنية الفمسطينية.
 الدراسات السابقة:

 :(8)(2012) عالء حمودة دراسة -8
وقد جاءت الدراسة بعنوان: أثر االحتالل اإلسرائيمي عمى إشكالية اليوية 

( فمسطيني من قادة األحزاب والصحفيين 20الفمسطينية، وأجريت الدراسة عمى )
والكتاب،، واستخدم الباحث المنيج التحميمي وتم استخدام أداة التحميل اإلحصائي 

ظيار نتائج المقابالت.  وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: لمعالجة وا 
                                                           

البحث التربوي بين النظرية والتطبيق، الكويات، مكتباة (: مناىج 8999يوسف العنيزي وآخرون )(7)
.79الفالح، ص  

( أثاار االحااتالل اإلساارائيمي عمااى إشااكالية اليويااة الفمسطينية،رسااالة 3085( عااالء يااونس حمااودة )8)
 .دكتوراة، معيد البحوث والدراسات التربوية، القاىرة
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بما ترتب عمييا من انييار لممجتمع وتشتت لمشعب  8998مثمت نكبة -
الفمسطيني، عاماًل كبيًرا من عوامل إعادة بناء اليوية الفمسطينية وفًقا لمعطيات 

 ومضامين جديدة، ومثمت إلثبات الذات مقابل اآلخر.
 ليوية الفمسطينية.إن المقاومة الفمسطينية أعادت تركيب ا-
 :(9)(2013دراسة رينا حمش ) -3

وقد جاءت الدراسة بعنوان: دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى 
( مديًرا ومديرة من مدراء 75اليوية الثقافية الفمسطينية، وأجريت الدراسة عمى )

الوصفي محافظة غزة، وكانت أداة الدراسة استبانو، واستخدمت الباحثة المنيج 
 التحميمي. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

بين متوسطات  a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
درجات تقدير عينة الدراسة لدور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى 

المؤىل  –لتعميمية المنطقة ا –اليوية الثقافية الفمسطينية تعزى إلى المتغيرات )الجنس 
 .سنوات الخبرة( –العممي 

بين متوسطات  a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
درجات تقدير عينة الدراسة لدور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى 

الكمية اليوية الثقافية الفمسطينية تعزى إلى متغير االنتماء السياسي وذلك في الدرجة 
وفي المجال المرتبط باألنشطة الصفية والبيئة الصفية، بينما توجد فروق في مجال 

 .)المنياج الدراسي، والتحديات الثقافية المعاصرة( وذلك لصالح المنتمين سياسًيا
 
 
 

                                                           

فااي الحفاااظ عمااى اليويااة الثقافيااة  ( دور معممااي المرحمااة األساسااية العميااا3082) ( رينااا طااو حمااش9)
 الفمسطينية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.
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 :(10)(2011)حافظ برىان دراسة  -2
الفمسطينية وأثره وقد جاءت الدراسة بعنوان: دور التعميم العالي في تعزيز اليوية 

عمى التنمية السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين جامعة النجاح أنموذًجا، 
( من العاممين في الجامعة، وكانت 30( طالب وطالبة و)988وأجريت الدراسة عمى )

أدوات الدراسة استبانو والمقابمة، واستخدم الباحث المنيج الوصفي. وتوصمت الدراسة 
 نيا:إلى عدة نتائج م

أن الدرجة الكمية لدور التعميم العالي في تعزيز اليوية الفمسطينية وأثره عمى 
( وانحراف معياري 2.92التنمية السياسية من وجية نظر الطمبة قد أتت بمتوسط )

%( وىذا يدل عمى دور متوسط لمتعميم في تعزيز 68.6( وبنسبة مئوية )0.95)
 ن وجية نظر الطمبة.اليوية الفمسطينية والتنمية السياسية م

 :(11)(2011دراسة عماد أبو رحمة ) -9
وقد جاءت الدراسة بعنوان: أثر عممية التسوية السياسية عمى اليوية الفمسطينية، 

( طالب وطالبة من جامعات قطاع غزة، وكانت أداة 508وأجريت الدراسة عمى )
ليوية الفمسطينية، الدراسة مقياس االتجاه نحو التسوية السياسية ومقياس االتجاه نحو ا

 واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
 ( بين اتجاىات الطمبة 0.05وجود عالقة ارتباط دالو إحصائيًا عند مستوى )

 نحو التسوية السياسية واتجاىاتيم نحو اليوية الفمسطينية.

                                                           

( دور التعمايم العاالي فاي تعزياز اليوياة الفمساطينية وأثاره عماى 3080( حافظ عبدالرحمن برىاان )10)
اجساتير غيار التنمية السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين، جامعة النجاح أنموذًجا، رساالة م

 .منشورة، جامعة النجاح، فمسطين
( أثاااار عمميااااة التسااااوية السياسااااية عمااااى اليويااااة الفمسااااطينية، دراسااااة 3088( عماااااد أبااااو رحمااااة )11)

 .التجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة
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 رجات طمبة الجامعات عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات د
 مقياس اإلتجاه نحو التسوية السياسية وفًقا لمتغير الجامعة.

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة وفًقا لمتغير
اإلنتماء السياسي بين اليسار واإلتجاىات األخرى لصالح اليسار في البعد 

لصالح اإلسالميين في البعد القومي، وبين اإلسالميين واالتجاىات األخرى 
 اإلسالمي والدرجة الكمية لمقياس اليوية الفمسطينية.

 :(12)(2002) محمد عبد الرحمندراسة  -5
وقد جاءت الدراسة بعنوان: اليوية الثقافية لطالب الجامعات المصرية الخاصة 

( من طالب الجامعات المصرية 38022في ظل العولمة، وأجريت الدراسة عمى )
وكانت أداة الدراسة مقياس اليوية الثقافية لطالب الجامعة، واستخدم الباحث الخاصة، 

 المنيج الوصفي. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
  أن التربية األسرية عي المسئولة عن تنمية الجانب الديني وغرس القيم والمثل

 العميا.
 ت المصرية أن المقومات اإلجتماعية لميوية الثقافية لدى طالب الجامعا

( 3.6( إلى أقل من )3.8الخاصة تتوافر بشكل كبير بمتوسط نسبي )
 والعادات والتقاليد لممجتمع تحد من حرية الطالب بشكل كبير.

  عدم وجود فروق دالة احصائيًا وفًقا لمتغير النوع بين اراء الطالب ذكور
ناث في المقومات الشخصية والسيكولوجية لميوية الثقافية.  وا 

 
 
 

                                                           

لجامعااات المصاارية الخاصااة فااي ( اليويااة الثقافيااة لطااالب ا3006( محمااد شااريف عبااد الاارحمن )12)
 .ظل العولمة، رسالة دكتوراه، جامعة األزىر، القاىرة
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 :(13)(2002)شريف حماد دراسة  -6
وقد جاءت الدراسة بعنوان: مستوى إدراك الشباب الجامعي الفمسطينيى لمفيوم 

( شخص من 299العولمة وعالقتو باليوية الثقافية واإلنتماء، وأجريت الدراسة عمى )
 الذكور واإلناث من المستوى األول والرابع من التعميم التقميدى والتعميم المفتوح، وكانت
ستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت الدراسة  أداة الدراسة إستبانو، وا 

 إلى عدة نتائج منيا:
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراك الشباب الجامعي لمفيوم

 العولمة واليوية واالنتماء تعزى إلى نوع التعميم.
  وفروق لصالح المستوى الرابع.توجد فروق لصالح اإلناث في مفيوم العولمة 

 :khanlou (0220)(14)دراسة  -7
وقد جاءت الدراسة بعنوان: فحص وتحميل العالقة بين اليوية الثقافية وبين الحفز 

( طالب من مدارس ثانوية بمنطقة 550الشخصي لممراىقين، وأجريت الدراسة عمى )
ستخ دمت طريقة البحث ىاميمتون، وكانت أداة الدراسة مقياس اليوية الثقافية، وا 

 المسحي. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
  تأثر اليوية الثقافية بعمر ونوع عينة الدراسة )المراىقين( والخمفية الثقافية

والتبادل الثقافي والظروف العائمية ومفيوم الدعم والمساندة عمى الدافعية 
 الذاتية.

 
 

                                                           

 86/87لجامعة اإلساالمية،( بحث مقدم لمؤتمر الدعوة اإلسالمية، ا3005( شريف عمى حماد )13)
.إبريل   

 (2)-khanlou, N (2002) to examine and analyze the relationship between 
culture identity and between catalysis profile for adolescents.  
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 :(15)(1882دراسة عبد المجيد عامر ) -8
الدراسة بعنوان: اليوية الفمسطينية لمشعب الفمسطينى، وأجريت الدراسة وقد جاءت 

( فرد )إناث وذكور( من مخيم شاتيال بمبنان، وكانت أداة الدراسة إستبيان، 300عمى )
ستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:  وا 

 ظو بيوية الوطنية.أن تشتت الشعب الفمسطيني يؤثر عمى إحتفا 
  أن الغالبية العظمى من الفمسطينيين لدييم إحساس قوى باالنتماء لمشعب

الفمسطيني، وأن االنتماء الفمسطيني ليس شكمًيا بل تواكبو مظاىر سموكية مثل 
 االستعداد لدعم الثورة.

 وتمحورت نتائج ودالالت الدراسات السابقة عمى المحاور الرئيسية التالية:
 حتالل االسرائيمي عمى اليوية الفمسطينية ومحاولة محوىا .تأثير اال .8
 أثر دور المعممين الفعال في الحفاظ وبناء اليوية الثقافية . .3
أكدت الدراسات عمى الدور اليام والمحورى في تعزيز وبناء اليوية  .2

 الفمسطينية .
تأثير االتفاقات الدولية عمى إضعاف اليوية الفمسطينية لصالح الكيان  .9

 الصييوني ومنيا اتفاقية أوسمو .
وقد أكدت الدراسات التأثير الفعال عمى تشكيل وتطوير اليوية عمى مستوى  .5

األقطار العربية من خالل المتغيرات المعاصرة مثل العولمة وتغيراتيا وَاثارىا 
 السمبية عمى اليوية العربية ومنيا اليوية الفمسطينية .

ب الجامعي الفمسطيني وعالقتو بالوالء اختالط مفاىيم العولمة لدى الشبا .6
 واالنتماء 

                                                           

( اليوياااة الفمساااطينية لمشاااعب الفمساااطيني، دراساااة ميدانياااة عااان 8983( عبدالمجياااد أحماااد عاااامر )15)
حالاااة مخااايم شااااتيال، رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورة، كمياااة االقتصااااد والعماااوم السياساااية، جامعاااة 
 .األزىر
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أوضحت بعض ىذه الدراسات العالقة والفعالية الناتجة عن اختالط اليوية  .7
 الثقافية وبين الحفز الشخصي لممراىقين .

أكدت بعض الدراسات عمى جذور اليوية الفمسطينية والعوامل التي أثرت  .8
 عمى ضعف تمك الجذور .

 مدراسة:الخطوات اإلجرائية ل
 لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بعمل ما يمي:

 الفصل األول : اإلطار العام لمدراسة. .8
 نظرياتيا (. –مفيوميا  –الفصل الثاني : اليوية ) مالمحيا  .3
 الفصل الثالث : التغيرات المعاصرة لميوية . .2
 الفصل الرابع : إجراءات الدراسة التطبيقية . .9
 الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا .الفصل الخامس : نتائج  .5
الفصل السادس : التصور المقترح لدور جامعات قطاع غزة في تعزيز  .6

 اليوية الفمسطينية في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة .
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(: أزمة اليوية الوطنية الفمسطينية العوامل والتحديات، 8999بيان الحوت ) .8

 88المستقبل العربي، العدد 
( دور المدرسة في تشكيل الوعي 3080حسين الرشيدي، وحجاج العجمي )  .3

السياسي لطالب المرحمة الثانوية بدولة الكويت ادراسة تقويميةا، مجمة العموم 
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( دور التعميم في تعزيز االنتماء، عالم الكتب، 3000ر )لطيفو إبراىيم خض  .6

(: مناىج البحث التربوي 8999( يوسف العنيزي وآخرون ) 8 .78القاىرة،ص
 .79بين النظرية والتطبيق، الكويت، مكتبة الفالح، ص

( أثر االحتالل اإلسرائيمي عمى إشكالية اليوية 3085عالء يونس حمودة ) .7
 .دكتوراة، معيد البحوث والدراسات التربوية، القاىرةالفمسطينية،رسالة 

( دور معممي المرحمة األساسية العميا في الحفاظ عمى 3082رينا طو حمش ) .8
 اليوية الثقافية الفمسطينية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.

( دور التعميم العالي في تعزيز اليوية 3080حافظ عبدالرحمن برىان ) .9
الفمسطينية وأثره عمى التنمية السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين، جامعة 

 النجاح أنموذًجا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، فمسطين.



 

522 

 د.نيى حسن شعبان عوض          دور جامعات قطاع غزه فى تعزيز اليويو الفمسيطينو    

( أثر عممية التسوية السياسية عمى اليوية الفمسطينية، 3088عماد أبو رحمة ) .80
غزة، رسالة ماجستير،  دراسة التجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع

 .جامعة األزىر، غزة
( اليوية الثقافية لطالب الجامعات المصرية 3006محمد شريف عبد الرحمن ).88

 .الخاصة في ظل العولمة، رسالة دكتوراه، جامعة األزىر، القاىرة
( بحث مقدم لمؤتمر الدعوة اإلسالمية، الجامعة 3005شريف عمى حماد ).83

 إبريل . 86/87اإلسالمية،
( اليوية الفمسطينية لمشعب الفمسطيني، دراسة 8983دالمجيد أحمد عامر )عب.82

ميدانية عن حالة مخيم شاتيال، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد 
 .والعموم السياسية، جامعة األزىر

14.khanlou, N (2002) to examine and analyze the relationship 
between culture identity and between catalysis profile for 
adolescents.  

 


