
 

  ملخص الدراسة
  

الدراسة التّعرف إلى سلسلة من األمور التي تتعلق بمعرفة واهتمام األطفال من المكان األصلي الذي  هذه تهدف
ان، وبالمصدر الذي تعرفوا إلى المكان األصلي منه، شرد منه أجدادهم، وبطريقة الحياة التي عاشوها في هذا المك

، وأيضاً )194(وبشعورهم نحو العيش في المخيم، واعتقادهم بإمكانية العودة إليه، ومعرفتهم بقرار األمم المتحدة 
 وذلك لمعرفة مدى إبقاء. التعرف إلى مدى معرفة األطفال من خارج المخيم باسم المكان األصلي لعائالتهم المهجرة

وتهدف أيضا التعرف إلى أثر مجموعة من المتغيرات االجتماعية . الذكريات حية في ذاكرة الطفل والحنين للعودة
  .واالقتصادية على معرفة المكان األصلي واالهتمام به والحنين للعودة إليه واالعتقاد بإمكانية العودة

  
أسلوب  وذلك عبر ؛لجمع البيانات Qualitative levelالدراسة منهج المسح بمستواه الكيفي ت في هذه واستخدم

استطالع ن من تكوفاألول  أما النّوع ،مفتوحة ومغلقة؛ ين من األسئلةنوععلى  شتملتمباشرة مقابالت في لة ءالمسا
تقيس الثاني على ثالثة عشر سؤاالً مفتوحاً  النّوعالخلفية الديمغرافية واالجتماعية للطفل وعائلته، بينما احتوى 

العودة  في مخيمات محافظة بيت لحم نحو مكان السكن األصلي لعائالتهم المهجرة ونحو هماتجاهات األطفال ومعارف
، )كور واإلناثالذّ(ن طفالً من ينة من خمسمكو متاحة غير عشوائية من المهجريننة عيوبنيت الدراسة على . هيلإ

مدينة بيت لحمومخيم عايدة،  كنون في، والذين يسسنة 20سنة إلى  14ن تبلغ أعمارهم ومم.  
  

لديهم معرفة بأسماء قرى ومدن أهاليهم  )%100(ونسبتهم  جميع األطفال المبحوثين أن نتائج الدراسةوأظهرت   
نسب ، وال توجد اختالفات في 1948روا منها عام التي هجن يعيشون األطفال الذين يعيشون في المخيم أو مم
معرفة بموقع المكان  من نسبة العينة المبحوثة) %72(توجد لدى و ،اسم المكان األصلي نمن الذين يعرفوخارجه 

عن واقع حياة ) القليلأو الكثير (يعرفون منهم  )%86( كما كان. المهجرةمنه عائالتهم  خرجتاألصلي الذي 
رةعائالتهم وماضيها بالقرى والمدن المهج .  ن واألطفال المبحوثين مهتممن  )%86(وأظهرت النتائج، أيضاً، أن

 المبحوثين يعتقدون بأن األطفال من) %48(نسبا أقل  ن أنتبيولكن . بالعودة إلى أماكن سكن أجدادهم األصلية
ولكن  ك إمكانية للعودةلهنا أنبمنهم ال يعتقدون % 34مقابل في ك إمكانية للعودة إلى القرى والمدن األصلية، لهنا
األمم  من األطفال المبحوثين عن قرار )%60(قد سمع ، ودين من إمكانية تحقيق العودةمنهم غير متأك%) 18(

دون اإلشارة إلى  لمكان األصليإلى االعودة يعني الرجوع  حقّ بأنمن المبحوثين  )% 52( أكدو، )194( المتحدة
   .أي تفاصيل أخرى

في حين تبين  تصادي على االهتمام والحنين للعودة،لم يكن هنالك أثر للمستوى االق هالدراسة إلى أنّنتائج  وتشير
و��ر ا�
�رة ه�� إ�� . األصلي واالعتقاد بإمكانية العودة يوجد أثر للجنس ومكان السكن على المعرفة بالمكانأنّه 

ة أّن ا����ّ��ات ا���������عتقاد المعرفة بالمكان األصلي واالأ)� ه" ا���' و&%�ن ا��%$ #��  ا��" ! � � � ا��
��$ �2 �1 � 0" /�." ا������ات ا������� أي د+�� إ�*�(��بإمكانية العودة "0 ،.   

  

 

 


