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  يف الشتات حتوالت األسرة الفلسطينية
  

  احملتويات
  

  صفحة    
 1    تنويه

 3    تمهيد

  
 5   مشكلة البحث وهدف الدراسة  : األول الفصل

  5    مقدمة
  5    مشكلة البحث
  7    هدف الدراسة

  8    فرضيات البحث
  8    ميدان الدراسة وجمتمعها

  9   ـ فلسطينيو لبنان  
  11   ـ فلسطينيو سورية  

  12    أسلوب البحث
  

 15   خصائص العيّنة األسرية وطريقة اختيارها  : ينالفصل الثا

  17   خصائص العينة األسرية  :أوالً
  17  العائالت الفلسطينية يف سورية ) أ(  
  24  العائالت الفلسطينية يف لبنان ) ب(  

  31  خالصة اخلصائص الديموغرافية ألفراد العينة   :ياًثان
  31  صلة القرابة بين الزوجين ) أ(  
  32  مستوى تعليم الزوجين ) ب(  
  32  سن الزواج أول مرة ) ج(  

  
 35   بنيتها وتغيراتها: األسرة العربية  : لثالفصل الثا

  36   بنية العائلة العربية التقليدية ووظائفها  :أوالً
  38   التغيرات يف بنية العائلة العربية ووظائفها  :ثانياً

  
 43   واقع األسرة الفلسطينية قبل النكبة  : الفصل الرابع

  43   ألسرة الفلسطينية يف األدبيات واملراجعا  :أوالً
  45  أبرز سمات الروابط العائلية يف فلسطين قبل النكبة   :ثانياً

  46  نمط السكن ) أ(  
  46  التراتب العائلي ) ب( 
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  47  الواجبات وااللتزامات العائلية املتبادلة ) ج(  
  48  تواصلاالعتماد املتبادل وال) د  
  50   األرض والهوية القروية  :اًلثثا

  52   جيل ما قبل النكبةالعالقات العائلية الفلسطينية بحسب وصف   :رابعاً
  53  النشاط االقتصادي للعائلة الريفية ) أ(  

  53  النشاط االقتصادي للعائلة احلضرية ) ب( 
  54   لنشاط االقتصادي للعائلة البدويةا) ج(  

  54   العالقات العائلية والقرابية  :خامساً
  54   العالقات العائلية والقرابية عند الفالحين) أ(  

  56   العالقات العائلية والقرابية عند احلضر) ب( 
  57   ات العائلية والقرابية عند البدولعالقا) ج(  

  58  عادات الزواج يف فلسطين قبل النكبة   :سادساً
  58  أسلوب اختيار الزوجة ) أ(  

  61  تعدد الزوجات ) ب( 
  62  احتفاالت الزواج ) ج(  

  63  وضع املرأة يف فلسطين قبل النكبة   :سابعاً
  63  وضع املرأة عند الفالحين ) أ(  

  66  وضع املرأة عند احلضر ) ب( 
  66  وضع املرأة عند البدو ) ج(  

  67    خاتمة
  

 69  راك اجلغرايف لألسرة الفلسطينية يف الشتات احل  : الفصل اخلامس

  70  جليل األول التوزع اجلغرايف ألسر ا  :أوالً
  70  فلسطينيو لبنان ) أ(  

  71  فلسطينيو سورية ) ب( 
  72  التوزع اجلغرايف ألسر اجليل الثاين   :ثانياً

  72  فلسطينيو لبنان  )أ(  
  75  فلسطينيو سورية  )ب(  

  77  التوزع اجلغرايف ألسر اجليل الثالث   :ثالثاً 
  77  فلسطينيو لبنان ) أ( 
  80  فلسطينيو سورية ) ب( 
  80    استنتاج

  
 83   احلراك االجتماعي لألسرة الفلسطينية يف الشتات  : الفصل السادس

  83    مقدمة
  84  امللكية   :أوالً

  84  عائالت لبنان ) أ( 
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  85  عائالت سورية ) ب( 
  85  املهن السائدة يف فلسطين قبل النكبة   :ثانياً
  86  التعليم يف فلسطين قبل النكبة   :اًثالث
  86  راك االجتماعي للجيل الثاين احل  :اًرابع

  88  اخلصائص التعليمية واملهنية للجيل األول   :خامساً
  89  اخلصائص التعليمية واملهنية للجيل الثاين   :سادساً
  91  ) التعليم(عائالت مقيمة بسورية   :سابعاً
  93   )التعليم(عائالت مقيمة بلبنان   :ثامنـاً

  95    استنتاج
  

 97   حال الترابط والتواصل يف األسرة الفلسطينية بعد النكبة  : الفصل السابع

  97   آراء فلسطينيي لبنان  :أوالً
  106   آراء فلسطينيي سورية  :ثانياً

  111    استنتاج
  

113  التنوع يف تركيب أسرة الشتات ومضاعفاته   : الفصل الثامن

  113  نمط الزواج قبل النكبة   مقدمة
  114   صلة القرابة بين األزواج  :أوالً

  114   الزواج اخملتلط  :ثانياً
  115   فلسطينيو سورية) أ(  
  117   فلسطينيو لبنان) ب(  
  120  استنتاج   

  121  التنوع القرابي   :اًثالث
  123    استنتاج

  
  125   واقع املرأة الفلسطينية الراهن يف الشتات  :تاسعالفصل ال

  125  فلسطينية املكانة احلالية للمرأة ال  :أوالً
  126  آراء بعض املبحوثين من فلسطينيي سورية ) أ(  
  128  آراء بعض املبحوثين من فلسطيني لبنان ) ب(  
  130  استنتاج   

  131  التغير يف مكانة املرأة املطلقة واألرملة   :ثانياً
  131  عائالت لبنان ) أ(  
  133  عائالت سورية ) ب(  
  136  استنتاج   

  
  137   التغير البنيوي يف أسرة الشتات الفلسطيني :الفصل العاشر

  137   ل يف سلطة رب األسرة الفلسطيني يف الشتاتالتحو  :أوالً
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  138  سورية : آراء اجليل األول) أ(  
  139  لبنان : آراء اجليل األول) ب(  
  139  سورية : آراء اجليل الثاين) ج(  
  140  لبنان : آراء اجليل الثاين) د(  
  140  سورية : آراء اجليل الثالث) هـ(  
  141  لبنان : آراء اجليل الثالث) و(  
  141  استنتاج   

  145   تغير يف العادات والتقاليدال  :ثانياً
  146  حتليل إجابات املبحوثين ) أ(  
  151  عائلة ممتدة من سورية ) ب(  
  152  عائلة ممتدة من لبنان ) ج(  

  153  التزام الدعم واملساندة على الصعيد العائلي   :ثالثاً
  153  اجليل األول ) أ(  
  154  اجليل الثاين ) ب(  
  155  اجليل الثالث ) ج(  

  155  التدخل يف شؤون األقارب   :رابعاً
  156  إدراك املبحوث حلقه يف التدخل ) أ(  
  157  جماالت التدخل العائلي ) ب(  
  157  صوصيات التي ال يسمح لألقارب بالتدخل فيها اخل) ج(  

  158  الثروة والدخل يف العالقات األسرية  تأثير الفوارق يف :خامساً
  159  فلسطينيو سورية ولبنان ) أ(  
  163  استنتاج ) ب(  

  164  جيل الشباب : قيم واجتاهات اجليل الثالث  :سادساً
  164  سن الزواج املرغوب فيها ) أ(  
  165  فارق العمر املفضل بين الزوجين ) ب(  
  165  املستوى التعليمي املفضل للشريك ) ج(  
  165  العالقة بين عمل الفتاة وفرص زواجها ) د(  
  166  أسلوب اختيار الشريك ) هـ(  
  166   السكن بعد الزواج) و(  
  166  املوقف من تعدد الزوجات ) ز(  
  167  عدد األبناء املنوي إجنابهم ) ح(  
  167  صلة القرابة بزوج املستقبل ) ط(  
  167  الزواج بعربي غير فلسطيني ) ي(  
  168  ) غير عربي(الزواج بأجنبي ) ك(  
  168  التزام الشباب بموقف األهل يف جماالت متعددة ) ل(  
  170  املوقف من عمل الزوجة ) م(  
  170  املوقف من عمل األخت ) ن(  
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  170  الشباب الفلسطيني اهات استنتاج خاص بقيم واجت) س(  
  

  171  االستنتاج العام   :الفصل احلادي عشر
  

  177    املراجع
  

  181    حقمل
  

 


