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ممخص البحث
ىدف البحث لمتعرف عمى دور منياج العموم االجتماعية المقرر عمى الصف العاشر األساسي في
تعزيز متطمبات ثقافة المقاومة من وجية نظر طالبات المرحمة الثانوية شمال محافظة غزة ،
ولتحقيق أىداف الدراسة اعتمدت الباحثات عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،وقد استخدمت أداة
البحث استبانة معيارية مشتقة من قائمة متطمبات ثقافة المقاومة وتكونت من (  )17فقرة موزعة
عمى سبعة مجاالت رئيسة  ،وتم تطبيقيا عمى عينة قصدية من مدرسة تل الربيع الثانوية بمحافظة
شمال غزة  ،وشكمت ىذه العينة  % 90من عدد المجتمع األصمي لطالبات الصف العاشر في
المدرسة وتم توزيعيا عمى العينة لمعام الدراسي  ،2019 / 2018وقد توصمت الدراسة الى وجود
فروق لمتطمبات ثقافة المقاومة في منياج العموم االجتماعية من وجية نظر الطالبات في تعزيز
الثقافة المسمحة والفكرية والثقافية والسياسية مقارنة بالمتطمبات اإلعالمية واألمنية .
وىذا يدلل عمى مدى تركيز منياج العموم االجتماعية عمى متطمبات معينة من ثقافة المقاومة عمى
حساب متطمبات أخرى وىنا ندعو خبراء المناىج إلى إحداث التوزان بين متطمبات ثقافة المقاومة
حتى ينشأ جيل يتكيف مع متطمبات العصر الحالي ويكون عمى درجة عالية من تحمل المسئولية .
وتوصي الباحثات:
 بتعزيز ثقافة المقاومة في المناىج الفمسطينية بالشكل المناسب. عقد ورشات عمل لممعممين لتعزيز ثقافة المقاومة لمطمبة عبر المنياج الخفي . الدفع نحو ترسيخ مفاىيم المقاومة من خالل األنشطة الالصفية كالميرجانات واالحتفاالت. الدفع نحو دعم المنتج الوطني كدعم لالقتصاد الفمسطيني عمى حساب المنتجات األجنبية . تشجيع المواىب الوطنية التي تؤجج المشاعر الوطنية من خالل الشعر والمسرح واألغانيالشعبية.

3

Abstract
This study aims at recognizing the role of social sciences curriculum, of tenth
grade, in reinforcement of resistance from the point of view
of secondary stage students in North – Gaza.
To achieve the aims of the study, the researchers used the analytical descriptive
approach. They used of questionare as a tool of the study which consists of 17
points distributed on seven major fields.
If was condncted on an intended sample of a of Tel – rabea Secondary school in
North – Gaza governorate in the scholastic year 2018 -2019. The sample formed
90% of the origin society of the tenth grade in the school.
The study reached that there are differences for the requirements of resistance
culture in the social sciences curriculum from the point of view of students, in
reinforcement of armed, intellectual, cultural and political culture in comparison
with media and security requirements.
This proves how is the social sciences curriculum is focused on the requirements of
resistance culture on other requirements.
Hence the researches ask curricula experts the make balance between the
requirements of resistance culture to have a generation adapted to the
requirements of the present time and be highly responsible.
The researchers advice to
- to reinforce the culture of resistance in the palestinian curricula appropriately
- to hold workshops for teachers to reinforce the culture of resistance through
hidden curriculum.
- to approach toward fixing resistance concepts through non-class activities as
festivals and celebrations.
- to approach toward supporting the national product as a support for the
Palestinian economy to other foreign products.
- to encourage the national talents which arouse the national passions through
poetry, drama and folk songs.

4

أوالً :فيرست المحتويات.

الموضــــــــــــــــــوع

الصفحات التمييدية

رقم الصفحة
4- 1

الغالف

1

آية االفتتاح.

2

ممخص البحث بالمغة العربية .

3

ممخص البحث بالمغة االنجميزية .

4
14 – 5

الفصل األول:
الخطة العامة لمبحث.

7

أوًال :المقدمة.

11

ثانيا :مشكمة البحث.
ً
ثالثًا :أىداف البحث

11
12

ابعا :أىمية البحث.
رً
خامسا :حدود البحث.
ً

12

سادسا :منيج البحث وأدواتيا.
ً
سابعا :إجراءات البحث.
ً

ثام ًنا :مصطمحات البحث.

12
13
14
24- 15

الفصل الثاني:

اإلطار النظري والدارسات السابقة لمبحث.
16

أوالً  :اإلطار المفاىيمي لثقافة المقاومة.

ثانيا :متطمبات ثقافة المقاومة.
ً
ثالثًا :خصائص ثقافة المقاومة في المجتمع الفمسطيني.

ابعا :المناىج الدراسية وثقافة المقاومة.
رً
خامسا :الدراسات السابقة والتعقيب عمييا.
ً

18
19
20
24
32

الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
النتائج والتوصيات

33

المراجع

45

المالحق

49

5

اخلةط العام للبحث.

أوًال :المقدمة.
ثانيا :مشكمة البحث.
ً
ثالثًا :أىداف البحث.
ابعا :أىمية البحث.
ر ً
خامسا :حدود البحث.
ً
سادسا :منيج البحث وأدواتو.
ً
سابعا :إجراءات البحث.
ً
ثام ًنا :مصطمحات البحث.
تاسعا :فروض البحث.
ً
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انفصم األول:
انخطة انعامة نهذراسة.

المتعمق ااة بي ااا،
يتن اااول ى ااذا الفص اال عر ا ااً لمش ااكمة البح ااث مستعر ً ااا األىمي ااة ودواع ااي االىتم ااام ُ
درساتيا،
ومكانياا ،ومنيجياة الد ارساة وأدواتياا ،واجاراءات ا
زمانياا
وتحديدىا ،وأىميتيا ،وحادود د ارساتيا
ً
ً
ومصطمحاتيا اإلجرائية ،وفرو يا ،وفيما يمي تفاصيل ما سبق.

أوالً :المقدمة.

التاريخ تراث اإلنسانية ،وال يمكن فيم الحا ر إال عن طريق دراسة الما ي وتأممو ،واعمال

الفكاار فيااو بمااا يكسااب الفاارد خب ارة الساانين الطويمااة ،خاصااة أن حياااة اإلنسااان قصاايرة بالنساابة لتاااريخ
البشرية كميا ،وصدق المؤرخ ابن خمدون الذي قال" :من ق أر التاريخ فقد عاش الدىر كمو".

وتبدو أىمياة التااريخ مان فر اية مفادىاا أن األماة التاي لايس لياا وعاي باذاتيا ،وال تساتوعب

دروس تاريخيااا ُمحااال عمييااا أن تعاارف ساابيميا لمتقاادم ،وماان المساامم بااو أننااا إذا أردنااا أن نعااد رجاااالً
لممسااتقبلو ولكااي ن اامن وعااي الطااالب – رجااال المسااتقبل – بشااأن الحا اار ،ومتطمبااات المسااتقبلو
فالبااد ماان الااتأكد ماان بنااائيم المعرفااي والثقااافي والتاااريخي ماان خااالل المقااررات المدرسااية التااي تحقااق

ذلك.

ويعاايش العااالم ثااورة معرفيااة ،وأخاارى تكنولوجيااة أدت كاال منيمااا إلااى وف ارة فااي المعمومااات،

وامكانيااة تبادليااا و توظيفيااا ،وىااذا يساايم فااي حاادوث تطااورات وتجي ارات متعااددة فااي جوانااب الحياااة
المختمفةو مما أثر في الفرد والمجتمع تأثيرات قد تكون سمبية وقد تكون إيجابية.

وعندما اقترنت الثاورة المعموماتياة بالعولماة ،وماا أدت إلياو مان إيجابياات وسامبياتو فقاد أدى

ذلك إلى حدوث تجيرات في األحداث ،وتباين في ردود األفعال ،وتجير في القيم واألفكار ،وتنوع فاي
المعتقدات ،واالتجاىات ،وحيرة في اتخاذ الق اررات.

ولقد أثرت ىذه التطاورات فاي التعمايمو فأخاذت تظيار صايحات تناادي بتجييار أىاداف التعمايم

بحيث تواكب ىذه األىداف التجيرات والتطورات المحمية واإلقميمية والعالمية ،واالستفادة من ذلاك فاي
بناااء ماواطن صااال يساايم فااي تطااوير ذاتااو ،ويساايم فااي تطااوير مجتمعااو حتااى يقااود التجياار فااي عااالم

متجير.
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ومن ىنا فإن اليدف من التعميم يجب أن يتحول من التمقين ،أو النقل اآللي لممعمومات إلى

ملء العقول بيا إلى صناعة اإلنسان ،إنسان القرن الحادي والعشرين ،الذي يواجو تحديات متعددة
تفرض نفسيا عميو كل يوم بصور وأشكال مختمفة ،وىذا يتطمب اإليمان بأىمية المعرفة ،وتأكيد

قيمتيا ،والرغبة في استمرار االستزادة منيا مدى الحياة ،مما يسيم في تطوير قدرات اإلنسان
وسموكياتو واتجاىاتو ،وقيمو.

وتطوير المناىج  -بشكل عام  -يمكن أن يساعد التربية في تنشئة جيل قادر عمى التعامل
بوعي مع ما يحدث حولو من أحداثو وذلك يمكن أن يحدث إذا ما ُن َمي لدى المتعمم القدرة عمى
التعمم ،وفيم الواقع من حولو ،والخروج بتعميمات يمكن تطبيقيا عمى مواقف حياتية جديدة ،وىذا
يتطمب تنمية ثقافة المقاومة لدى الطالب ،فيي ليست بالسالح وحده ،وانما بالفكر والثقافة

والديمقراطية والوعي السياسي أي ً ا.

"األمة التي ال يشعر كميا ،وال أكثرىا بآالم االستبداد ال تستحق الحرية"(.الكواكبي:2002 ،

.)124
وتمر أمتنا العربية واإلسالمية بمرحمة خطيرة من حياتيا حتى اعتقد البعض بوفاتيا ،وقال

تشائما أنيا خرجت من التاريخ ،ولم يعد ليا أي دور في المجتمع الدولي والعالقات الدولية،
األقل
ً
وتداعت عمينا األمم من كل صوب وحدب ،كبيرىا وصجيرىا ،القوي منيا وال عيف ،ولم تعد لنا
شوكة أو ميابة بين األمم والشعوب ،فال توجد دولة عربية أو إسالمية ،إال و ىي منتيكة الحقوق

كاممة أو ناقصة ،وىناك دول محتمة بالكامل ،منيا :فمسطين ،والعراق  ،وأفجانستان  ...والخ،
والباقي محتل بالقواعد العسكرية ،أو الحكام الخونة العمالء(.أبو الخير)1 :2011 ،
وليذا فإن الشعوب العربية محتاجة إلى ثقافة مقاومة تخمصيم من الييمنة المفرو ة عمييم
داخميًّا وخارجيًّا ،حتى تنشأ أجيال قادرة عمى التعبير عن حقوقيم ،وأخذ حقوقيا كاممة.

وتعتبر المقاومة حب لمحياة والتحرر ،ويمكن أن تتحول إلى مشروعو لمحاولة حل المشكالت

ال تي يعانييا المجتمع والعالم بأسره ،فيي محاولة السترداد العقل المتحرر من القيود ،والسعي إلى
إحداث التجيير المتوازن الذي تنشده ،وىي دعوة لممؤسسات المجتمعية  -ومنيا المؤسسات التربوية

 إلعداد العقميات العممية التي تستطيع توظيف إمكانات العقل المتفت في عمميات التطويرو لكيأدور متعددة في
يصير العمم ىدفًا ووسيمة لمتجيير ،من أجل العدل والحرية والكرامة ،ويمعب التعميم ًا

8

المجتمعات المختمفة ،وفي المجتمع الواحد عمى مر الزمان ،فقد يكون أداة لمتحرر ،أو أداة لمقير

والسيطرة(.جمال الدين)103 :2007 ،

دائما بصورة سامبية ،ويمكان القاول:
وأ اف (حامد عمار1995،م  )15:أن القير ال يواجو ً
إن المعرفة كما تستخدم لمقير تستخدم لمتحرر ،وىو  -بدوره  -يمكن أن يؤدي إلى اإلبداع.
فااإن الماادارس م ارآة تعكااس العالقااات غياار المتكافئااة بااين الشااباب فااي فاارص العماال والمكانااة،

ومستويات الرخاء والقوة ،وتعمل عمى تقنين الالمسااواة عان طرياق تقناين الفشال ومساتوياتو ،وىرمياة

العمل ،ووظائفو ،ومستوياتو(.جمال الدين)14: 2007 ،

ثمنا باىظًا ،انعكس عماى كافاة
وقد عاش الشعب الفمسطيني عشرات السنوات في صراع كمفو ً
ار فااي تربيااة الفاارد الفمسااطيني،
اأثير مباشا ًا
جوانااب حياتااو االجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية ،وأثاار تا ًا
وبخاصة التربية المنظمة عبر المؤسسة التعميمية.

ومن أبرز الجوانب المتأثرة بياذا الصاراع :المنيااج الفمساطيني الاذي ظال  -إلاى وقات قرياب-

طا بالمنياج المصاري فاي غازة ،والمنيااج األردناي فاي ال افة الجربياة ،فصاارت الثقافاة الخاصاة
مرتب ً
ب ااالمجتمع الفمس ااطيني ،والحي اااة االجتماعي ااة الفمس ااطينية ،واإلنس ااان الفمس ااطيني ف ااي غي اااب ت ااام ع اان

المنياج الذي يتمقاه الفمسطيني نفسو(.عسقول)2 :2004،

وتشير دراسات سابقة إلى عجز المناىج الفمسطينية عن تحقيق ثقافة المقاومة ،واألىداف

الفكرية والتربوية والدينية واالجتماعية والوطنية والتاريخية والنفسية ،ومن ىذه الدراسات :دراسة أميرة
ىارون ( 2009م) ،ودراسة خميل حماد ( .)2009

ولاام يقتصاار األماار فااي فمسااطين عمااى عجااز المناااىج الفمسااطينية عاان تنميااة ثقافااة المقاومااة
فحسب ،بل صارت المدارس تسيطر عمييا األحزاب السياسية سواء في غزة أو ال افة الجربياةو مماا

أ عف العممية التعميمية في فمسطين.

ونحن اآلن ال نحتاج مقاومة عسكرية فحسب ،بل نحتاج تربياة أبنائناا عماى الحرياة والعدالاة،

وقيمااا سااامية تنا اال ماان أجميااا األماام
والديمقراطيااة التااي تُعااد ُما ً
اثال ُعميااا تقااوم عمييااا الح اااراتً ،
والشااعوب متااى غاباات ،وفتاارت اليماام ،وخااارت الع ازائم ،وأُىاادرت الطاقااات ،وجااف اإلبااداع ،و ااعف
االنتماء ،وسادت الكراىية ،وأُىدرت الكرامة ،وانزلق المجتمع إلى ىاوة التخمافو ولاذا وجاب عماى كال

9

ُمة تسعى إلى نيوض ح ااري أن تقااوم القيار ،وتق اي عماى الظمام ،وتحاارب كال أشاكال التميياز
أَ
سواء أكان ذلك عمى أساس الطبقة ،أم العرق ،أم النوع ،أم االعتقاد.
وتأتي ىذه الدراسة استجابة لتوصيات الدراسات التي تدعو إلى تعزيز ثقافة المقاومة في
المناىج الفمسطينية ،وعبر المناىج المرفقة ،وعقد ورش عمل لممعممين ،ومقدمي برامج الدعم

النفسيو لتعزيز ثقافة المقاومة ،وترسيخيا لدى الطالب داعيين إلى تشجيع إنتاج برامج بمجات
أجنبية تف

العدو الصييوني وممارساتو ،ومن ىذه الدراسات :دراسة خميل حماد(2009م)،

ودراسة سمية النخالة وحمدي أبو ليمى(2009م).
وقد تنامى اإلحساس بمشكمة البحث الحالي من خالل عدة أسباب ،ىي:
 .1مدينااة القاادس تتعاارض ألخطااار تياادد ىويتيااا وسااكانيا ،وأن تيوياادىا يسااير بااوتيرة مطااردة،
وس ااحب اليوي ااات عم ااى أش اادىا ،ووق ااف بن اااء المن ااازل العربي ااة ،حي ااث تتعام اال مع ااو ج ارف ااات

ادما فااي التاادنيس والياادم
االحااتالل بشااكل مباشاار ،كمااا أن تيديااد المسااجد األقصااى يسااير قا ً
وغيره ،كل ىذا يؤدي إلى اغتيال ثقافة المقاومة.
 .2مواصاامة الحصااار االقتصااادي ،ويشاامل( :الجااذاء ،والاادواء ،والماااء ،والكيرباااء ،والجاااز ،وكاال
وسائل الحياة الممكنة) بشكل مساتمر وصال إلاى  10سانوات عماى أىاالي قطااع غازة ،و ُشا

عشر سنوات فرص العمل ،وتشجيع اليجرة الفمسطينية لمخارج ،وعدم االعتراف بحق العودة

لألس اار الميجا ارةو تميي ا ًادا لتفريا ا الوج ااود الفمس ااطيني م اان أر ااوو لتس ااييل عممي ااة الس اايطرة
واالسا ااتيالء واالسا ااتيطان ،واسا ااتقطاب الييا ااود ما اان كا اال أنحا اااء العا ااالم لمسا اايطرة عما ااى أرض
فمسطين.

 .3االنقسام والفتن بين األحزاب الفمسطينيةو مما ي عف موقف الق ية الفمسطينية أمام العاالم
بأكممو.

 .4عمميااات القتاال ،واالعتقااال ،والتعااذيب ،وىاادم البيااوت ،واالسااتيطان فااي محاولااة لتفريا الاانفس
الفمسطينية من عناصرىا ورموزىاو إلخ اع الشعب الفمسطيني وتيئيسو.

 .5اقتالع أشجار الزيتون التاي غرسايا األجاداد مناذ آالف السانين ،وزرعياا فاي سااحات بياوتيم
في محاولة لسمخ ُىوية األرض وقمب الحقائق.
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 .6الحاارب اإلعالميااة اإلس ارائيمية الموجيااة نحااو أنماااط التفكياار الفمسااطيني  -وبكاال أساااليبيا -
لزعزعا ااة روح االنتما اااء ،وتمييا ااع ثقافا ااة المقاوما ااة ،والتخما ااي عا اان القا اايم ،والمفا اااىيم الفكريا ااة،

والمكونات الح ارية لمشعب.

 .7االسااتقطاب السياسااي واألمنااي الااذي تمعباو أجيازة األماان اإلسارائيمية بحااق النفااوس ال ااعيفة،
ومحاول ااة زرع األحقا ااد ،والف ااتن ب ااين أبن اااء الش ااعب الواح اادو مم ااا يس اايم ف ااي إ ااعاف ثقاف ااة

المقاومة الفمسطينية.

 .8اغتيااال حريااة الارأي ،وفاارض األماار الواقااع ،وتشااويو القاايم والعااادات والتقاليااد الفمسااطينية إنمااا
تيدف إلى قتل الروح والنفس والتخمي عن المفاىيم والقيم المتوارثة.
وتأسيسا عمى ما تقدم فإننا نجد أنفسنا في حاجة ممحة إلى إعداد مناىج فمسطينية تعمل عمى
ً
تعزيز متطمبات ثقافة المقاومة ،لعميا تسيم في تجيير الواقع الفمسطيني.
ثانيًا :جحذيذ انمشكهة:
وفي محاولة لمتصدي ليذه المشكمة حاول ىذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما دور منياج العموم االجتماعية لمصف العاشر األساسي في تعزيز متطمبات ثقافة المقاومة

لدى طالبات المرحمة الثانوية شمال غزة.

ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية
 .1ما متطمبات ثقافة المقاومة الواجب توافرىا في منياج العموم االجتماعية المقرر عمى الصف
العاشر األساسي؟
 .2ما دور منياج العموم االجتماعية المقرر عمى الصف العاشر األساسي في تعزيز متطمبات

ثقافة المقاومة من وجية نظر طالبات المرحمة الثانوية شمال غزة؟.
ثانثًا :أهذاف انبحث.
 .1تحديد متطمبات ثقافة المقاومة الواجب توافرىا في منياج العموم االجتماعية لمصف العاشر
األساسي .

 .2معرفة دور منياج العموم االجتماعية المقرر عمى الصف العاشر األساسي في تعزيز متطمبات
ثقافة المقاومة من وجية نظر طالبات المرحمة الثانوية شمال قطاع غزة .
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راب ًعا :أهمية انبحث.
جمثهث أهمية هذا انبحث فيما يهي:
 تقديم دراسة نظرية حول متطمبات ثقافة المقاومة
 قد يزود ىذا البحث القائمين عمى تخطيط المناىج بقائمة متطمبات ثقافة المقاومة.
 يوفر البحث استبانة معيارية قد يستفيد منيا الباحثون .

 قد يمبي احتياجات المكتبة العربية من البحوث والدراسات التي تتناول مناىج العموم
االجتماعية في

وء متطمبات ثقافة المقاومة.

خامسا :حدود البحث.
ً
تمثمت حدود البحث فيما يمي:
 .1الحد األكاديمي  /تحديد مدى توافر متطمبات ثقافة المقاومة في منياج العموم االجتماعية
المقرر عمى الصف العاشر األساسي .

 .2الحد البشري  /طالبات مدرسة تل الربيع الثانوية  /محافظة شمال قطاع غزة .
 .3الحد الزماني  /توزيع االستبانة عمى طالبات المدرسة بالفصل الدراسي الثاني 2019م .
 .4الحد المكاني  /مدرسة تل الربيع الثانوية بمحافظة شمال غزة .

سا :منهج انبحث وأدواجها:
ساد ً
باننسبة نمنهج انبحث :اسحخذمث الباحثات المنهج الىصفً التحميمي.
باننسبة ألدوات انبحث:
 قائمااة متطمبااات ثقافااة المقاومااة الواجااب توافرىااا فااي منياااج العمااوم االجتماعيااة لمصاافالعاشر األساسي .

 استبانة استطالع رأي طالبات مدرسة تل الربيع الثانويةو لمعرفة وجية نظرىم في مادىتوافر متطمبات ثقافة المقاومة في منياج العموم االجتماعية لمصف العاشر األساسي .
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ساب ًعا :إجزاءات انبحث.
أوالً  :لإلجابة عن السؤال األول  " :ما متطمبات ثقافة المقاومة الواجب توافرىا في منياج العموم
االجتماعية المقرر عمى الصف العاشر األساسي؟ ".
ستتبع الباحثات اإلجراءات التالية -:
 -1االطالع عمى األدبيات الحديثة ،والدراسات السابقة المتعمقة بثقافة المقاومة .
 -2إعداد قائمة أولية بيذه المتطمبات بشكل يتناسب مع ثقافة مجتمعنا الفمسطيني ،وفكره.
 -3عرض القائمة عمى مشرفة البحثو لتحديد المناسب منيا وفقاً لطبيعة المادة ،وطبيعة الطالب

في تمك المرحمة .
-4إعادة

بط القائمة وفقاً لرأي المشرفة.

ثانياً  :لإلجابة عن السؤال الثاني " :ما دور منياج العموم االجتماعية المقرر عمى الصف

العاشر األساسي في تعزيز ثقافة المقاومة من وجية نظر طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة
شمال غزة؟" .
ستتبع الباحثات اإلجراءات التالية -:
إعداد استبانة مشتقة من القائمة السابقةو لتحديد وجية نظر طالبات مدرسة تال الربياع الثانوياة ،وقاد

مر إعداد االستبانة بالخطوات التالية:
أ – بناء االستبانة:

مر بناء االستبانة بعدة خطوات ىي كاآلتي:
 تحديد اليدف من االستبانة.

 إعداد الصورة األولية االستبانة.
 تحديد مجاالت االستبانة.

 صياغة مفردات االستبانة.
 و ع نظام تقدير الدرجات.
 تعميمات االستبانة.
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ب.

بط االستبانة.

ج .صدق االستبانة.
د .إعداد االستبانة في صورتيما النيائية.
ه .توزيااع االسااتبانةو لمتعاارف عمااى ماادى ت اوافر متطمبااات ثقافااة المقاومااة فااي منياااج العمااوم
االجتماعية وجية نظر طالبات مدرسة تل الربيع الثانوية بمحافظة شمال غزة .
ي .المعالجة االحصائية وتحميل وتفسير النتائج.
ثامنًا :مصطهحات انبحث.
 المنياج  :مجموعة المعمومات والحقائق والمفاىيم واألفكار والميارات التي يدرسيا الطمبة في
صورة مواد دراسية .
 العموم االجتماعية  :مجموعة العموم التي تيتم بالجانب االجتماعي لإلنسان لدراسة
المجتمعات البشرية وقد تعتبر فرع من فروع العموم اإلنسانية ويعتبر ميدانيا المعرفة اإلنسانية
التي تدرس العالقات االجتماعية والحياة والجماعة مثل عمم االجتماع والتاريخ واالقتصاد
والججرافيا والسياسة وعمم النفس  ...الخ

 الصف العاشر األساسي:

ىو أحد صفوف المرحمة األساسية من مراحل التعميم العام  ،والتي تبدأ من الصف األول حتى

الصف العاشر وتتراوح أعمار الطمبة في ىذا الصف من ( . )16 -15

 متطمبات ثقافة المقاومة  :مجموعة متطمبات ثقافة المقاومة (الفكرية الثقافية ،التربوية
التعميمية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واإلعالمية ،واألمنية) ،واليدف منيا إعداد أجيال تنشأ عمى
الديمقراطية ،والحرية ،والكرامة ،والتسام  ،والدفاع عن حقوقيم بكل األساليب المشروعة والوعي

بالق ية الفمسطينية".
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اإلطار الفكري لثقاف املقاوم .
أوالً :اإلطار المفاىيمي لثقافة المقاومة.
ثانياً :متطمبات ثقافة المقاومة.
ثالثاً :خصائص ثقافة المقاومة في المجتمع الفمسطيني.
رابعاً :المناىج الدراسية وثقافة المقاومة.
خامساً :الدراسات السابقة والتعقيب عمييا .
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انفصم انثاني:
اإلطار انفكزي نثقافة انمقاومة.
يتناول ىذا الفصل اإلطار المفاىيمي لثقافة المقاومة ،ومتطمبات ثقافة المقاومة ،وواقع ثقافة

المقاومة في العممية التعميمية ،وخصائص ثقافة المقاومة ،والدراسات السابقة والتعقيب عمييا.
أوالً :اإلطار المفاىيمي لثقافة المقاومة:
ماىية ثقافة المقاومة.

حتى يمكن تعريف ماىية ثقافة المقاومة ..نقف أوالً عمى "مفيوم الثقافة" ،ثم "مفيوم
معنى ثقافة المقاومة.

المقاومة" ،ومن خالل المزج بينيما يت
أ -مفهىو انثقافة :Culture
يعرفيــا المكـــاوي  )19 :1988بأنيــا" :ذلااك الكاال المركااب الااذي يشاامل المعرفااة والعقائااد

العارف والعااادات وأي قاادرات أخاارى يكتساابيا اإلنسااان باعتباااره ع ا ًاوا فااي
والفاان واألخااالق والقااانون و ُ
المجتمع".
عرفيا مؤنس  )385 :2001بأنيا :طريقة الشعب في الحياة وتشمل :السامات الروحياة ..

مجتمع ااا بعينااو ،أو فئااة اجتماعيااة بعينيااا ،وتش اامل:
والماديااة  ..والفكريااة  ..والعاطفيااة التااي تميااز
ً
الفن ا ااون ،واآلداب ،والعماا ااوم ،وط ارئ ا ااق الحياا اااة ،كماا ااا تش ا اامل الحق ا ااوق األساس ا ااية لإلنس ا ااان ،والاا اانظم
االجتماعية ،ونظم القيم ،والتقاليد ،والمعتقدات.

ار مان األىمياة باعتبارىاا تمثال أداة لممقاوماة فاي
قدر كبي ًا
ويؤكد " إدوارد سعيد" أن الثقافة تحتل ًا
مواجية محاوالت الطمس واإلزالة واإلقصاء"(.سعيذ)041 :8116،
ويااذكر خ اار( )418 :2009أن الثقافااة وساايمة ىامااة لتجيياار المجتمااع نحااو األف اال ،وىااي

التااي تخمااق حالااة ماان الفاعميااة اإليجابيااة والتنبااو إلااى مواجيااة محاااوالت االخت اراق والتفكااك الااداخمي،
وبذلك تعتبر الثقافة خط دفاع وحائط صد متين

د النيل من اليوية القومية والذاتية والح ارية.

ومن ىنا يتضح االرتباط بين مفيوم الثقافة والمقاومة ،وذلاك ألن المقاوماة مكاون أساساي مان

مكونات الثقافة ،والمقاومة التي ال تركز عمى ثقافة ىي مقاومة ناقصة.

وبناء عمـى مـا سـبق فـ ن :الثقافاة بمفيومياا الشاامل واألعام ىاي منظوماة مان القايم والمباادئ
واألفكا ااار والمعتقا اادات والمعا ااارف ،التا ااي توجا ااو حركا ااة اإلنسا ااان ويتسا اام بيا ااا

ا ااد القا ااوى المييمنا ااة

والمسيطرة فيي أداة ووسيمة لممقاومة من أجل الدفاع عن الذات والحفاظ عمى المجتمعات.
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ب :مفيوم المقاومة .Resistance

عرفيا العراقي  )58 : 2002بأنيا :تعبير عن إرادة الحياة ،وكال إنساان يحااول حفاظ حياتاو
من الخطر عمى الوجود.

وُيعرف فرغمي  )51 :2007المقاومة بأنيا" :الكفاح من خالل االستخدام المشروع لكافة
الوسائل – المادية وغير المادية -بما فييا القوة المسمحة من قبل جماعة أو شعب ماو لمواجية
أعمال العدوان والييمنة ،ورغبات السيطرة عمى أر و ،أو فكره ،أو ثقافتو ،أو ق ارره السياسي ،وازالة

االحتالل واالستعمار – بكافة صوره  ،-ودفع الظمم المستند إلى القوة العسكرية ،أو السياسية ،أو

وثقافيا وعسكرًيا ،وبما يتفق مع مبادئ
سياسيا
االقتصادية ،من أجل تحقيق االستقالل الكامل –
ً
ً
األمم المتحدة والمواثيق الدولية.
ويشير عمر  )4-3 :2005أن المقاومة من الساحات الميماة لتمكاين اإلرادة مان ممارساة
ُ
فعميااا ،وأنيااا تعنااي رفااض مااا يسااعى الاابعض لفر ااو بجياار وجااو حااق ،ورفااض اإلنسااان مااا عميااو ماان

سااوء حااال والسااعي إلااى التجمااب عمااى الصااعوبات والعقبااات ،ويؤكااد عمااى أن المقاومااة ليساات فعا ًاال

مسمحا يقوم بو من وقع تحت االحتالل األجنبى ،بل ىي باإل افة إلاى ذلاك مقاوماة لمظمام ،مقاوماة
ً
لمقير ،مقاومة لمتخمف ،مقاومة لممرض ،مقاومة لم عف ،مقاومة لكال احاتالل ثقاافي وغازو فكاري،
الذى يعد أخطر من أي احتالل عسكرى.

وتــرى الباحثــات أن اإلنسااان كمااا يقاااوم االحااتالل والظماام والقياار واال ااطياد يقاااوم أي ً ااا الجياال
والماارض والتخمااف والفساااد بكاال الوسااائل المتاحااة ،وأن المقاومااة ليساات بالسااالح فقااط ،فتمااك وظيفااة

الجيوش النظامية والمقاومة الشعبية المسمحة ،إنما المقاومة أي ً ا تكون بالفكر وبالثقافة.
ج :مفيوم ثقافة المقاومة :Culture of Resistance

عرفيا أبو فودة  )79 :2012أنيـا :نتااج تراكماي لعممياة مساتمرة مان المواءماة والتطاوير

لثقافة المجتمع في مختمف مجاالت النشاط اإلنسااني ،وتوظيفياا لتكاون أدوات لممقاوماة اليادفاة إلاى
التحرر من واقع الظمم واالستبداد الذي تمارسو قوى داخمية أو خارجية.

وعرفيااا ألمــاظ  )34 :2013بأنيــا" :مجماال المعمومااات واألفكااار واالتجاىااات لاادى شااخص

ما(أو جماعة معينة) التي تدفعو إلى اتخاذ موقف مقااوم

اد مان يحااول قياره واساتجاللو و اد مان

يحاااول النياال ماان ك ارمااة أبناااء ىااذا الااوطن ،و ااد ماان يحاااول فاارض قاايم وأفكااار جاااءت ماان ثقافااات
أخاارى ،والتااي ال تتفااق مااع روح المجتمااع وت ارثااو ،باال تعماال عمااى محااوه والتشااكيك فيااو ،و ااد ثقافااة
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االستسالم واليزيمة التي يقودىا تيار يدعو إلاى قايم الساالم والتساام دون النظار إلاى ماىياة الساالم

والتسام وغيرىا من القيم التي يطمقون عمييا قيم عالمية تحت دعاوى وحجج مختمفة.

وُيعرفيا العقاد  )10 :2014بأنيا" :كل أشكال وصور الن ال الفمسطيني الرافض لإلحتالل
والعدوان اإلسرائيمي عمى األرض الفمسطينية ،وتحشيد اليمم والطاقات من أجل الحفاظ عمى اليوية
الوطنية لمشعب الفمسطيني واسترداد حقوقو المشروعة حتى نيل الحرية واإلستقالل".
وتاارى الباحثااات أن مفيااوم "ثقافااة المقاومااة" يسااتخدم لمتعبياار عاان شاامول فكارة المقاومااة لمجاااالت
أخرى خالف النشااط العساكري ،مماا يجعماو ال يارتبط فاي التوصايف بأعماال المقاوماة المسامحة فقاط
ولكن بأعمال فكرية وثقافية وتربوية وتعميمية وسياسية واقتصادية إعالمية ونفسية.

ثانياً :متطمبات ثقافة المقاومة.
ائيا بأنيا:
وتأسيسا عمى ما سبق تعرف الباحثات ثقافة المقاومة إجر ً
ً
" مجموع ااة متطمب ااات ثقاف ااة المقاوم ااة (المس اامحة  ،الفكري ااة الثقافي ااة ،التربوي ااة التعميمي ااة ،والسياس ااية،
واالقتصااادية ،واإلعالميااة ،واألمنيااة) ،والياادف منيااا إعااداد أجيااال تنشااأ عمااى الديمقراطيااة ،والحريااة،
والكرامة ،والتسام  ،والدفاع عن حقوقيم بكل األساليب المشروعة والوعي بالق ية الفمسطينية".
وتؤكد الباحثات وجوب تفعيل متطمبات ثقافة المقاومة في المجتمع الفمسطيني من خالل المناىج
الدراسية التي ترسخ ثقافة المقاومة بين األجيال الفمسطينية الواعدة ،وقد توصمت من خالل
استطالع آراء بعض األساتذة الجامعين ذوي الخبرة إلى قائمة بأىم مدلوالت ثقافة المقاومة وقامت
بتصنيفيا إلى:
المتطمبات المسمحة.
 تفسير وتحميل الحروب العربية اإلسرائيمية وفقاً لتسمسميا الزمني. -التأكيد عمى التنوع باألسمحة.

 -تعزيز العمل العسكري الموحد بين الدول العربية.

المتطمبات الفكرية والثقافية.

 -اإلعتزاز باليوية الوطنية التاريخية الفمسطينية.

 -التأكيد عمى أىمية الحفاظ عمى التراث الفمسطيني.

18

 -التأكيد عمى ثقافة الديمقراطية في حياتنا.

المتطمبات التربوية التعميمية.
-

-

تعزيز ثقافة المواطنة.

التأكيد عمى حقوق اإلنسان.

المتطمبات السياسية.

 -التأكيد عمى التربية السياسية لمطمبة.

 تعزيز التربية عمى أىمية الوحدة الوطنية وتحريم اإلقتتال الداخمي. -تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع.

المتطمبات اإلقتصادية.

 تعزيز ودعم االقتصاد الوطني المقاوم ومقاطعة منتجات اإلحتالل. -تو ي أىمية مقاومة الحصار واإلغالق.

 -التأكيد عمى وقف استنزاف العقول وىجرة الكفاءات الفمسطينية.

المتطمبات اإلعالمية.

 -أىمية دور اإلعالم المقاوم في دعم ثقافة المقاومة.

 -تو ي دور شبكات التواصل اإلجتماعي في دعم ثقافة المقاومة.

المتطمبات األمنية.

 -أىمية التحصين األخالقي لمشباب من السقوط في العمالة.

ثالثاً :خصائص ثقافة المقاومة في المجتمع الفمسطيني.

أبرز خصائص ثقافة المقاومة في المجتمع الفمسطيني ،ىي كاآلتي:

 .0أنيااا ثقافااة تحماال فكاار المقاومااة فااي كاف اة المجاااالت ،كااون الص اراع مااع العاادو الصااييوني
مفتااوح عمااى كافااة األصااعدة ،العسااكرية منيااا والسياسااية ،واالجتماعيااة ،واالقتصااادية ،وحتااى

ف ااي مج ااال األدب والفن ااون ،ل ااذا فق ااد تراكم اات وتط ااورت خبا ارات المقاوم ااة عب اار عق ااود م اان
طا ثقافية  -فكرية وسموكية  -عممت عمى توظيف كل ىذه المجاالت
الصراع ،وشكمت أنما ً

في إطار لممقاومة.

 .8أنياا ثقافااة سااائدة بحكاام اسااتمرار الواقااع االحتاللااي وممارساااتو عمااى ماادار عقااود طويمااوو ممااا
ميزىا بتراكم الخبرات ،ومنحيا قدرة عمى اإلبداع ،وىذا ما يت

من خالل التطاور الناوعي

الذي ط أر عمى أساليب المقاومة ،وتكتيكاتيا عبر المراحل الفارقة في مسيرتيا المعاصرة.
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 .1أنيااا ثقافااة شااعبية وليساات نخبويااو ،كااون االسااتيداف الصااييوني َيطااال كاال ش ارائ المجتمااع
الفمسطيني ،ويتسبب وبشكل قصدي وممنيج بمعاناتو في كل شئون الحياة اليومية ،وىذا ما
يطور لدى الفمسطيني مجموعة من الخبرات والميارات تشكل ثقافة المقاومة.

 .4لاام تاانج ثقافااة المقاومااة الفمسااطينية فااي المواءمااة بااين البعااد الااوطني والبعااد اإلسااالمي فااي
دائ ارة االنتماااء ،كمااا بااات وا ا ًاحا أن المصااال الحزبيااة ت ااخمت عمااى حساااب المصاامحة
الوطنية العميا ،وىذا ما انعكس في حالة االنقسام الفمسطيني.

 .5اتساام الخطاااب اإلعالمااي لممقاومااة الفمسااطينية بمجااة التيوياال والت ااخيم ،والمبالجااة بتصااوير
الذات الفمسطينية عبر اإلعالم الفصائمي ،ذو النزعو الحزبياو المفرطاة ،التاي بادورىا أحادثت

اتقطابا حزبيااا يياادد النساايج االجتماااعي لممجتمااع الفمسااطيني(.أبااو فااودة-115 :2012 ،
اسا ً
)116

رابعاً :المناىج الدراسية وثقافة المقاومة.

المناااىج التعميميااة ،ىااي اإلطااار األساسااي والعااام لمتعماايم ،الااذي يااتم ماان خاللااو غاارس القاايم

واألنماط السموكية الحسنة ،والميارات الالزمة ،لبناء مواطن يمتمك مقوماات ،تجعماو أكثار فعالياة فاي
مجتمعو ،فالمناىج ىي نقطة البداياةو لمنياوض باألجياال الناشائة وتأىيمياا ،لتكاون قاادرة عماى العمال

المنتج البناء ،من أجل تنمية المجتمع ورفع مستواه في كافة الجوانب.

إذن المناىج التعميمية ،ىاي الخبارات التعميمياة ،واالجتماعياة ،والثقافياة ،التاي تت امنيا الكتاب

المدرس ااية والنش اااطات الص اافية والالص اافية ،الت ااي ي ااتم تعميمي ااا لممتعمم ااين داخ اال المدرس ااة وخارجي ااا،
بي اادف إكس ااابيم المي ااارات ،وأنم اااط الس ااموك الجي ااد ،وتع ااديل الس ااموك غي اار المرغ ااوب في ااو ،وص ااقل

شخصية المتعممين وتنميتيا من جميع الجوانب ،فالمناىج التعميمية ىي التربية والتعميم المبرمجيين

،حسب أىداف محددة ،نابعاة ،مان فمسافة المجتماع واتجاىاتاو المساتقبمية ،وخططاو التنموياة ،مساتندة
عمى أسس نفسية ومعرفية مرتبطة بالمتعمم ،ومرحمتو العمرية ،ومجتمعو وقيمو ،وتطبيقيا في مواقف

تعميمية ،داخل المدرسة وخارجيا ،وتحت إشراف منيا ،وىادفة إلى التطور المتكامل ،لجميع جواناب
شخصيات الدراسين العممياة ،واالجتماعياة ،والثقافياة ،والفنياةو لتصال إلاى المواصافات ،التاي حاددتيا

األىداف التربوية لشخصية المتعمم ،ويمكن الحكم عماى فعالياة المنااىج التعميمياة لممتعمماين ،بمقادار
االستفادة منيا في المواقف الحياتية المختمفة ،وعمى مدى استجابتيا لمتطمبات خطط التنمية ،وأثرىا

في تطور المجتمع وتأكيد وحدتو ورفاىية شعبو وأمنو ،فالمنااىج التعميمياة ،إن لام تكان ىاي السياساة

أساسا
التعميمية فيي جوىرىا ،والركيزة األساسية ليا ،ونجاحيا أو فشميا أي السياسة التعميمية تتعمق
ً
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بمحتااوى المناااىج النابعااة ماان األىااداف التربويااة ،وبفعاليااة تطبيقيااا ،وتحويميااا إلااى ميااارات وأساااليب

ساموكية ،وقايم وطنيااة ،وأخالقياة ديمقراطياة ،تعماال عماى تطاوير شخصاايات المتعمماين ،واحاداث نقمااة
نوعية لممجتمع وأفراده ،نحو التقدم والنجاح والرقي االجتماعي ،وخمق ثقافياة متيناة وا احة المعاالم،
ومنتمية بفعل ما تجرسو في نفوس األفراد ،من عادات ،وقيم إنسانية ،وأىداف ،قادرة عمى خمق روح

المواطنة الحقيقيةو لمساعدة أبناء المجتمع في الوصول إلي حياة إيجابية.
ويجب أن تنصب جيودنا عماى إعاداد منااىج تتاوفر فيياا القادرة الكبيارة عماى مواجياة تحاديات
العصر بأسموب عممي فعال وبأدوات حديثة ومالئمة ،وأن تمبي احتياجات الخطاط التنموياة وت ارعاي
األسس التي تستند عمييا صياغة المناىج ،وما تت منو من أىداف تربوية تعكس حاجاات المجتماع

وتساااعد عمااى تطااوره ،وتحسااين كفاااءة العنصاار البشااري وتنظاايم أكفااأ األساااليب اإلداريااة والتوظيااف
األمثال لمماوارد ،وتوسايع قاعاادة الفاارص التعميمياةو لمزيااد مان المشاااركة الفعالااة لجمياع أبناااء المجتمااع
والمؤسساات المدنياة والقاوى الفاعماة فييااو لتسااتطيع خماق وتنمياة الشخصاية المتكامماة المتزناة لجميااع

وثقافياا
عممياا
ً
المتعممين دون استثناء ،إن اليادف األسامى لوجاود المانيج الد ارساي ىاو إعاداد الماتعمم ً
اجتماعيا ،وان مجتماع يعايش وياالت اإلحاتالل والحصاار يتحاتم عمياو تجييار المنااىج بشاكل جاذري
و
ً
وبأسارع وقات الحتياجناا لمنااىج تعميمياة لياا القادرة عماى مكافحاة التخماف والفقار والمارض ،والتحمياق

ف ااي س ااماء التنمي ااة ،وتك ااون ق ااادرة عم ااى خم ااق الما اواطن الص ااال المتمت ااع ب ااالقيم الروحي ااة والوطني ااة
واإلنسانية(.ميمو.)175-174 :2012،

ار فااي ترساايخ ثقافااة المقاومااة
دور كبيا ًا
وجررزي الباحثااات أنااو يجااب أن يكااون لممناااىج الد ارسااية ًا
وذل ااك م اان خ ااالل ت اامينيا متطمب ااات ثقاف ااة المقاوم ااة م اان خ ااالل تق ااديم المف اااىيم والمع ااارف والق اايم
والميارات التي تصل إلى عقول ونفوس الطمبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشارة بثقافاة المقاوماة

ومنيااا :رفااض الظماام واالسااتبداد ،الديمقراطيااة ،الحريااة ،التعاااون ،التسااام  ،الااوعي السياسااي ،الااوعي
اادر عمااى التعبياار عاان
اإلعالمااي ،الااوعي األمنااي وكافااة متطمبااات ثقافااة المقاومااةو حتااى ينشااأ جياال قا ًا
حقوقو بحرية مطمقة دون الخوف من القوى المييمنة في المجتمع.

ولذلك يقع عمى التربويين وواضعي المناىج وخاصة منياج العموم االجتماعية مراعـاة عـدة
أمور عند وضع المنياج وىي االىتمام بما يمي :
 أهمٍة المحافظة على الهىٌة الىطنٍة الحارٌخٍة. -جضمٍن المقررات كٍفٍة المحافظة على الحراخ الفلسطٍنً.
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-

أهمٍة الذٌمقراطٍة فً حٍاجنا.
جضمٍن االنحماء والىالء لفلسطٍن من خالل ثقافة المىاطنة.
الىعى السٍاسً.
الىعً االقحصادي واإلعالمً واألمنً.

دور المعمم في تنمية ثقافة المقاومة.
يتفااق التربوي ااون عم ااى أن المعم اام ى ااو العنص اار ال ارئيس ف ااي العممي ااة التعميمي ااةو ألن ااو العنص اار

اأثير فاي الحصايمة النيائياة ،والتاي تمثال مادى تحقاق األىاداف التعميمياة ،ويقاول ابان خمادون
األكثر ت ًا
فااي ىااذا الصاادد إن العم اران بحاجااة إلااى العماام ،والعماام بحاجااة إلااى التعماايم ،والتعماايم يباارز ال اارورة

الحاجة إلى المعمم .الشبمي)7 :2000،

ومادام أن المعمم ىو العنصر األىم في نجاح العممية التعميمية ،فال بد من حسن إعداده ليذه

الميمااة الش اريفة والخطي ارة فااي نفااس الوقاات ،وعميااو تتوقااف طبيعااة المخرجااات ماان ىااذه العمميااة "ألن
المناىج ميما حسنت وتطاورت فإنياا تماوت فاي ياد مادرس

الجيد أن يبدأ فيو الحياة .الجعب)16 :2009،

اعيف ،والمانيج الميات يساتطيع المعمام

ومن أجال إعاداد المعمام المقااوم فاال باد مان رباط واقاع تادريب المعمماين بالبيئاة الفمساطينية مان

خالل طرح مواد تدريبية لمو اوعات الق اايا الحديثاة المتعمقاة بواقاع المجتماع الفمساطيني وارتباطياا
بالعموم التربوية مع تناول المشاكالت البيئياة فاي المجتماع الفمساطيني كمحااور لمتادريب لتخادم بشاكل

وظيفي المناىج الفمسطينية الجديدة .العاجز والبنا)245: 2003،

ويذكر عمر سمات المعمم كمفكر مقاوم  )242-241 :2005عن ىنري جيرو كما يأتي:

 .1يدرك الطبيعة السياسية واألخالقية لمتعميم.
 .2ي اادرك العالق ااة الوطي اادة ب ااين المعرف ااة والس اامطة ،ب ااين الممارس ااات التربوي ااة والنت ااائج االجتماعي ااة

والسياسية المترتبة عمييا.

 .3يتحمل المسئولية السياسية واألخالقية واالجتماعية لعممو كمعمم.
عمميا لتجييرىا.
 .4ال يكتفي بنقد األو اع االقتصادية واالجتماعية السيئة ،بل يسعى ً
 .5يدرك رورة االنخراط في العمل السياسي والتدخل في توجيو شئون المجتمع الكبير.
 .6يجمع بين لجة النقد ولجة األمل ولديو القدرة عمى تصور بدائل لمو ع القائم.

 .7يؤمن بقيمة الفعل اإلنساني وبقدرة اإلنسان عمى صنع التاريخ واحداث التجيير.
أيدولوجيا وا ًحا ويعمن صراحة عن انتماءاتو الساسية والطبقية.
 .8يتبنى موقفًا
ً
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 .9ي ااؤمن بأىمي ااة العم اال الجم اااعي والن ااال المش ااترك ويس ااعى لالش ااتراك م ااع الحرك ااات السياس ااية
واالجتماعية خارج المدارس.

 .10يتميز بالشجاعة المدنية ولديو استعداد لتحمل المخاطر في سبيل تحقيق الحرية.

 .11لديو معرفة بمجالو ولديو معرفة واسعة أي ً ا بالجوانب األخرى لمعالم.
خبرتااو ف ااي بمااورة نظريااة خاص ااة بااو ويا ارفض التصاارف بطريقااة تتع ااارض مااع خب ارت ااو
 .12يسااتخدم ا
وأحكامو الخاصة.

 .13يثياار أساائمة حااول مااا يقااوم بتدريسااو ،وكيااف ينبجااي تدريسااو؟ ،ومااا األىااداف العامااة التااي يسااعى
لتحقيقيا من خالل ىذا التدريس؟.

 .14ياادرك بااأن العماال التربااوي ينبجااي أن يسااتجيب لق ااايا المجتمااع الكبياار والمشااكالت االقتصااادية
واالجتماعية والسياسية التي يعاني منيا الناس في الحياة اليومية.

 .15يحرص عمى إقامة عالقات ديمقراطية في حجرات الدراسة والق اء عمى مركزية السمطة فييا.

 .16يعتمد عمى أسموب الحوار والنقاش مع طالبو ،ويتي ليام مسااحة لمتعبيار عان آرائيام فاي منااخ
ٍ
خال من السيطرة.
 .17ال يستخدم سمطتو في قير الطالب بقدر ما يستخدميا في تييئة مناخ عام وساحة عامة تسم
بتقوية ال عفاء والفئات الميمشة.

 .18يحترم خبرات وتجارب الطالب ويربط بين المنيج وحياتيم اليومية.

الفعال ااة ،والرغب ااة ف ااي مقاوم ااة الظم اام ،واقام ااة الديمقراطي ااة
 .19ينم ااي ف ااي طالب ااو مي ااارات المواطن ااة َ
الحقيقية.
وتــرى الباحثــات أن دور المعماام الفمسااطيني فااي تنميااة ثقافااة المقاومااة لاادى الطااالب تتمثاال فااي

نشاار الااوعي بالق ااية الفمسااطينية ،و كيفيااة الاارد عمااى الم ازاعم الييوديااة الباطمااة ماان خااالل األدلااة
التاريخية والمسابقات والمعارض واالحتفاالت والمخيمات الصيفية وغيرىا.

وعم ااى الص ااعيد ال ااداخمي الم اادني عمي ااو القي ااام ب اادوره السياس ااي ف ااي المجتم ااع م اان خ ااالل تعم اايم

الطااالب حقااوقيم وواجباااتيم كم اواطنين ،وتبصاايرىم بااالجزو الجربااي ،ونقااد الو ااع المحمااي والعااالمي،
والتح ااديات المس ااتقبمية ،وتنمي ااة ثقاف ااة الحا اوار واحتا ارام الا ارأي اآلخ اار واالنتخ اااب الح اار ف ااي مج ااالس

الطالب.
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الدراسات السابقة.

الدراسات العربية التي تناولت القضايا المتعمقة بثقافة المقاومة ،ومن ثم التعقيب عمييا.
• دراسة العقاد :)2014

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور الصحافة اإللكترونية في نشر ثقافة المقاومة

ومعرفة اإلشباعات المتحققة لدى المبحوثين الميتمين بمتابعة مو وعات المقاومة من خالل
مواقع الصحافة اإللكترونية ،واتبع الباحث المنيج الوصفي ،واستخدم استمارة تحميل محتوى
واستمارة الدراسة الميدانية تم تطبيقيما عمى عينة البحث.
ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة ما يأتي:

 -كشفت الدراسة أن ما نسبتو  %19.1من عينة الدراسة ىم من الذين يستخدمون مواقع

الصحافة اإللكترونية الفمسطينية بشكل دائم ومنظم ،وما نسبتو  %68.3ىم من الذين أحيانا

يستخدمون تمك المواقع اإللكترونية لمصحافة الفمسطينية ،في حين ما نسبتو  %12.6ىم فقط
من الذين ال يستخدمون تمك المواقع اإللكترونية لمصحافة الفمسطينية.

 وأن الذين ييتمون بمتابعة مو وعات المقاومة عبر الصحافة اإللكترونية بشكل دائمومنتظم يمثمون ما نسبتو  %32.6من عينة الدراسة ،وما نسبتو  %54.5ىم من الذين

أحيانا ييتمون بمتابعتيا ،وما نسبتو  %12.9ىم من الذين ال ييتمون بمتابعة مو وعات
ً
المقاومة.

كبير لزاوية األخبار العاجمة في
اىتماما ًا
 أولى الشباب الجامعي الفمسطيني (عينة الدراسة)ً
مواقع الصحافة اإللكترونية الفمسطينية بنسبة % 92و ومن ثم عمى التوالي زاوية الصراع
العربي اإلسرائيمي بنسبة  ،%82.67فالدينية  ،%78.33والتعميمية بنسبة .%74.33

 احتماات الصااحافة اإللكترونيااة صاافة أنيااا تجطااي الحاادث ماان جميااع جوانبااو أعمااى الصاافاتبنسبة  ،%73.00تالىا صفة أنيا تفصل بين الرأي والخبر بنسبة  ،%70.67ومن ثم ألنيا
تعتمد عمى الوقائع والحقاائق بنسابة  ،%70.33فاي حاين جااءت أكثار صافة أنياا يمكان الثقاة

بيا بنسبة  ،%68.67وأنيا دقيقة بنسبة  ،%65.00أما صفة غير منحازة فجاءت في مرتبة

متأخرة بنسبة .%58.67

 دراسة أبو فودة :)2012
ىاادفت ىااذه الرسااالة إلااى معرفااة دور التربيااة السياسااية فااي تاادعيم ثقافااة المقاومااة لاادى طمبااة
الجامعااات الفمسااطينية ،ماان خااالل الجامعااة ،كونيااا أحااد أىاام وسااائط التربيااة السياسااية فااي المجتمااع
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الفمسااطيني ،واسااتخدمت الد ارسااة الماانيج الوصاافي التحميمااي فااي تناااول الواقااع الحااالي لاادور التربيااة
السياسااية فااي تاادعيم ثقافااة المقاومااة لاادى طمبااة الجامعااات الفمسااطينية ،عباار وصااف الظاااىرة ماان

خالل جمع وتصنيف البيانات والمعمومات المتعمقة بأسئمة الدراسة ،وصوالً لمنتائج وتفسايرىاو ومان
ثم تقديم تصور مقترح لتفعيل دور التربية السياسية في تدعيم ثقافاة المقاوماة لادى طمباة الجامعاات

اتبيانا م ان إعااداد الباحااث أداة ليااا ،وتاام تطبيقااو عمااى عينااة
الفمسااطينية ،ولقااد اعتماادت الد ارسااة اسا ً
عشوائية من طمبة كميات العموم ،والتجارة ،والتربية ،واآلداب ،من المستويين األول وال ارباع لممرحماة

الجامعية األولى في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة (الجامعة اإلسالمية – جامعة األزىر –
جامعااة األقصااي) المسااجمين لمفصاال الثاااني ماان العااام الجااامعي 2012-2011م ،والبااال عااددىم

جامعي ااا م اان حمم ااة درجا ااة
طالب ااا وطالب ااة ،وعين ااة عشا اوائية طبقي ااة قوامي ااا )94( ،أس ااتا ًذا
ً
(ً )478
الدكتواره في جامعات غزة.
ومن أىم نتائج الدراسة وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين اساتجابات أفاراد عينتاي الد ارساة

تبعااا لمتجير(عينااة الد ارسااة) لصااال أف اراد عينااة أساااتذة الجامعااات ،فيمااا يتعمااق بجميااع أبعاااد الد ارسااة
ً
(مقومات البيئة الجامعية) ،في كافة المحاور (مجاالت ثقافة المقاومة).
 دراسة الجعب :)2009

ىاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف عمااى أىاام المتطمبااات التربويااة لتعزيااز ثقافااة المقاومااة ،حيااث إن
التربيااة ىااي ناقمااة الثقافااة ،وىااي التااي تربااى عمااى المقاومااة ،واسااتخدم الباحااث الماانيج الوصاافي فااي

الوص ااول إل ااى ى ااذه المتطمب ااات م اان خ ااالل الفك اار الترب ااوي اإلس ااالمي ،وانطالقً ااا م اان واق ااع المقاوم ااة
الفمسااطينية ،واعتباار الباحااث أن مفيااوم المقاومااة مفيااوم شااامل لكاال ميااادين الحياااة ،وال يقتصاار عماى
المقاومة العسكرية أو الشعبية ،فيناك المقاومة السياسية واالقتصادية والتربوياة والديمجرافياة والثقافياة
واالجتماعية ،وقد توصل الباحث إلى مجموعة من متطمبات ىذه األنواع المتعاددة مان المقاوماة مان

أىميا :تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع ،والتربية عمى وحدة الصاف الفمساطيني وتحاريم االقتتاال
الااداخمي ،وتحرياار اإلنسااان الفمسااطيني ماان اآلثااار النفسااية لالحااتالل ،واإلبااداع فااي مواجيااة الحصااار
والعماال عمااى كس اره ،وأوصااى الباحااث ب اارورة ت اامين المناااىج الفمسااطينية لمثاال ىااذه المتطمبااات،
وت افر باقي المؤسسات التربوية الرسمية واألىمية لتحقيقيا عمى أرض الواقع.
 دراسة ىارون :)2009

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور مؤسساات التنشائة االجتماعياة فاي تعزياز مفياوم المقاوماة،
كما ىدفت إلى معرفاة تاأثر مفياوم المقاوماة باالمتجيرات اإلقميمياة ،والمحمياة ،والدولياة ،وأىام الوساائل
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لتطااوير أداء مؤسسااات التنشاائة االجتماعيااة ،وتحسااينيا فااي كافااة المسااتويات وبخاصااة تنميااة الااوعي

بالذات ،واليوية ،والمقاومة.

وقااد اسااتُخدمت طريقااة المناقشااة المركازة لعينااة قصاادية اختياارت بمعااايير ومقاااييس تعتمااد عمااى
الصمة الفاعمة بمؤسسات التنشئة االجتماعية ،وقد بمجت مائة شخص (من زوجات ،وأمياات شايداء
وأساارى -مدرسااات ،ومااديرات ماادارس -أع اااء ماان مجااالس إدارة المؤسسااات غياار الحكوميااة ذات

الصمة).

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مؤسسات التنشئة االجتماعية جميعيا تسيم  -بشكل كبير-

في صياغة فكر المقاومة ،وتعزياز الساموك ،واتجاىاو ،وأشاارت إلاى أن األسارة أىام ىاذه المؤسساات،

ااال ،إال أن الماانيج
يمييااا المسااجد ،كمااا أن لممدرسااة ًا
دور فعا ً

ااعيف فااي تعزيااز مفيااوم المقاومااة ،وأن

المسألة متعمقة بالدور الفردي لممعممة ،أو مديرة المدرسة وباألنشطة الالمنيجية.

وقااد أشااارت الد ارسااة إلااى أن مفيااوم المقاومااة مفيااوم ارسااخ ال يتااأثر بااالمتجيرات إال أن الحاجااة

وخصوصا واعظات المساجد.
إلى تطوير أداء قادة ىذه المؤسسات ،والقائمين عمييا مطموب
ً
 دراسة حماد :)2009

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع ح ور القدس في المنياج الفمسطيني الجديد ،واتبع

الباحث المنيج الوصفي التحميمي وشممت عينة البحث جميع المقررات في مباحث المجة العربية
والتربية اإلسالمية والتاريخ والوطنية والمدنية والججرافيا والق ايا المعاصرة والتربية الفنية من
الصف األول حتى الحادي عشر باستثناء الصف الثاني عشر ،وقد اعتمد الباحث عمى أداة تحميل

المحتوى ومن اىم نتائج البحث منياج فمسطيني في المواد االجتماعية(التاريخ ،التربية الوطنية
والمدنية) يعزز ح ور القدس بشكل كبير مقارنة في المباحث األخرى .
ويوصي الباحث التوصيات التالية:

 .1زيادة الكم المعرفي والكيفية المعموماتية حول القدس في المقررات الدراسية.

 .2تنويااع األنشااطة المدرسااية المميازة المرتبطااة بمعااالم فمسااطين وخاصااة مدينااة القاادس ،وعقااد ناادوات

داخل المدارس بشكل أسبوعي في مو وع القدس والمسجد األقصى.
 دراسة النخالة ،وأبو ليمى : )2009

ى اادفت الد ارس ااة إل ااى بي ااان م اادى ت اادعيم المن اااىج الفمس ااطينية لثقاف ااة المقاوم ااة ،واتب ااع الباحث ااان
المنيج الوصفي بأسموب تحميل المحتوى لموقوف عمى مدى تنااول منااىج (التربياة اإلساالمية ،المجاة

العربيا ااة ،الم ا اواد االجتماعيا ااة) لم ا ااداوالت ثقافا ااة المقاوما ااة بأش ا ااكاليا :المقاوما ااة المسا اامحة ،المقاوم ا ااة
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السياسااية ،المقاومااة االقتصااادية ،المقاومااة الثقافيااة ،واشااتممت الد ارسااة عمااى كتااب التربيااة اإلسااالمية،
المجة العربية ،التاريخ ،الججرافيا ،التربية الوطنية لمصف العاشر األساسي ،وقاد حممات نتاائج الد ارساة

باستخدام التك اررات والنسب المئوية.

وأظي اارت نت ااائج الد ارس ااة :أن كت اااب التربي ااة اإلس ااالمية اش ااتمل عم ااى ( )22م اادلوالً لثقاف ااة

المقاومااة تمثاال المقاومااة المساامحة ،وكتاااب المجااة العربيااة اشااتمل عمااى ( )30ماادلوالً لثقافااة المقاومااة

تمثل المقاومة الثقافية ،وكتاب التربية الوطنية اشتمل عماى ( )24مادلوالً لثقافاة المقاوماة منياا ()13

ماادلوالً لممقاومااة الثقافيااة )9( ،ماادلوالت لممقاومااة السياسااية )1( ،ماادلوالً لك االً ماان المقاومااة المساامحة
واالقتصااادية ،كتاااب التاااريخ اشااتمل عمااى ( )13ماادلوالً لثقافااة المقاومااة منيااا ( )8ماادلوالت لممقاومااة

السياسية )3( ،مدلوالت لممقاوماة الثقافياة )1( ،مادلوالً لكاالً مان المقاوماة المسامحة واالقتصاادية ،فاي
حين لم يظير في كتاب الججرافيا أي مدلول لثقافة المقاومة.
 دراسة المسفر :)2007
تناولت ىذه الدراسة إشكالية العالقة الجدلية بين االحتالل  /المقاومة  /الديمقراطية ،وسعت
إلى تمحيص األنماط المتجيرة لالحتالل من جية ،والمقاومة من جية أخرى ،وعالقة كل منيا

بالثقافة ،والديمقراطية من حيث مصادرىا ،وأشكاليا ،وم امينيا المعاصرة.

ولم تبدأ أي حركة مقاومة لالحتالل باالستناد إلى اآلليات الديمقراطية من برلمان ،وال

انتخابات ،وال استفتاءاتو إنما بدأت في كل األحيان من خارج األطر الديمقراطية التي كانت قائمة
قبل االحتالل ،أو التي أقامتيا سمطات االحتالل ،بل و د الحكومات التي جاءت بآليات

ديمقراطية تحت االحتالل ،وبرغم أن المقاومة ظاىرة شاممة سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية فيي

في حاجة ماسة إلى الديمقراطية داخل أبنيتيا الداخمية ،وفي عالقاتيا بالشعب في المناطق
المحررهو بوصفيا شرطا لتحقيق االنتصار ،والتحرير ،والبناء.

وفي المرحمة الراىنة باتت تطرح ق ية اإلصالح الديمقراطي من قبل الدول االستعمارية

روعا لمديمقراطية يمكنيا من تطوير
كبديل لفكرة المقاومة ،وفي مواجيتيا ،كما تطرح المقاومة مش ً
نشاطيا المقاوم ،من حالة من فيم موسع لثقافة المقاومة التي ال تقتصر عمى مفيوم المقاومة
د االحتالل ،وال ال جط الخارجي ،بل صارت مقاومة في مواجية القير الخارجي ،والداخمى

أي ا.

واستنتجت الدراسة أنو ال مقاومة دون ثقافة ليا تجذييا ،وتتجذى منيا ،وال مقاومة مطورة دون

ديمقراطية عصرية تشرعيا ،وتطورىا في الوقت نفسو .
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 دراسة مكرم خوري: )2007) Khoury,M.
رصاادت ىااذه الد ارسااة كيااف يااتم توظيااف اإلنترناات فااي المقاومااة الفمسااطينية ،ماان حيااث الاادور

الفعمي لممقاومة اإللكترونية كجبية جماىيرية واسعة النطاق لممقاومة السياسية السممية الوطنية ،كما
رصدت أبرز محطات تطور توظيف اإلنترنت واساتخداماتو كأحاد األنمااط الجديادة لممقاوماة وتحدياد

دوره في السياق العام لممقاومة بمفيوميا الشامل وصاوال إلاى الكشاف عان المعيقاات والتحاديات التاي
تواجو المقاومة الفمسطينية اإللكترونية.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،حيث أظيرت أن المقاومة الفمساطينية اإللكترونياة لعبات

اارز فااي النيااوض بالشااباب والمقاومااة ،وعميااو ال يمكاان تصاانيف المجتمااع الفمسااطيني مااع غياره
دور با ًا
ًا
ماان المجتمعااات التااي اسااتجمت تكنولوجيااا المعمومااات واالتصاااالت فااي النمااو االقتصااادي إال بعااد أن
تقااوم دولااة فمسااطين القابمااة لمحياااة ،وعندئااذ يمكاان لتمااك التكنولوجيااا االنتقااال ماان جبيااة المقاومااة إلااى

جبية البناء.

وأثبتاات أن ساابب التوزيااع الظاااىر لممقاومااة الفمسااطينية اإللكترونيااة عمااى تنظيمااات فمسااطينية،

يعااود إلااى أن كاال تنظاايم فمسااطيني يحاااول إيجاااد قاعاادة معموماتيااة خاصااة بااو ،وىااذا يعتباار فااي ىدفااو
األبعد ومفيومو األشمل ىو جزء من المقاومة الفمسطينية ،وكذلك طرف مباشار فاي الصاراع العرباي

اإلسرائيمي.

وكشاافت الد ارسااة أن المقاومااة الفمسااطينية اإللكترونيااة تااؤثر وتتااأثر بكافااة أنماااط المقاومااة ،وأن

ماان أباارز مجاااالت اإلبااداع لممقاومااة الفمسااطينية اإللكترونيااة :مجااال اإلعااالم ،والدعايااة ،والتواصاال،
والم ارس ااالت وحم ااالت ال اادعم ،وأن م اان ب ااين المعيق ااات والقي ااود الت ااي تفر اايا قا اوات االح ااتالل عم ااى

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 دراسة األقطش : )2006
ىاادفت ىااذه الد ارسااة إلااى كشااف ثقافااة المقاومااة فااي الخطاااب اإلعالمااي الفمسااطيني ماان خااالل

تتبااع م ارحاال تطااور الخطاااب الفمسااطيني فااي افتتاحيااات الصااحف اليوميااة عمااى ماادار مئااة عااام ماان

1905م إلى 2005م ،والتعرف عمى تطور م مون الخطاب اإلعالمي الفمسطيني ،والتعرف عماى
أىاام المصااطمحات المسااتخدمة فيااو ،واتبعاات الد ارسااة األسااموب المسااحي ،وأسااموب تحمياال الم اامون،

ومن أبرز نتائج ىذه الدراسة:
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 -أن الخطاااب الفمسااطيني تميااز باسااتجداء الحمااول ماان القااوى الدوليااة ،حيااث أن الحااديث عاان

ثقافااة المقاومااة كااان يااتم بشااكل مسااتتر ،وامتااد أسااموب اسااتجداء الحمااول السااممية عمااى ماادار القاارن
الما ي.

 -ت ارجااع الحااديث عاان المقاومااة فااي الفت ارة ماان 2000-1998م ،حيااث خصصاات الصااحف

( )%17- 14من االفتتاحيات لمحديث عن المقاومة ،في حين زاد الحديث عن عممية السالم لتبما
نسبتو(.)%57

 -تميز الخطاب الفمسطيني بالتعميم ،ولم يارد ذكار مصاطم المقاوماة فاي افتتاحياات صاحف

الدراسة كمصطم  ،واستخدمت الصحافة مصطمحات مثل أحداث.
 دراسة حسن حنفي :)2005

ىدف الباحاث فاي د ارساتو إلاى اإلجاباة عان ساؤالين رئيساين ،ىماا :ماا أساباب الساكون العرباي
الحالي إزاء المقاومة الفمسطينية؟ ،والسؤال الثاني :ىل لمفيوم المقاومة وجود فاي ثقافتناا الموروثاة؟

وىل يمكن إعادة بناء الثقافة الوطنية و لترتكز عمى المقاومة بدال من االستسالم؟.

وتوصل الباحث  -في نياية دراستو  -إلى أن في األمة مفكارين أحا ار ار يؤسساون لثاورة ثقافياة

اعا عسكرًيا ،بل ىو صراع ح اري شامل.
تواكب المقاومة ،وأن الصراع مع إسرائيل ليس صر ً
 دراسة المنوفى :)2005
ىدفت الدراسة إلى بمورة معالم تربية المقاومة كما يطرحيا " نزار قباني" في خطابو الشعري،
من خالل تعرف مفيوم وأىمية ثقافة المقاومة في خطابو ،وأسس وفاعمية تربية المقاومة عنده ،كما
ىدفت تمك الدراسة إلى تعريف جيود األدباء في دعم التحول الديمقراطي في عالمنا العربي ،وكيف

نصوصا
يمكن اإلفادة من النصوص الشعرية في تدعيم ثقافة المقاومة ،وقد قدمت تمك الدراسة
ً

تأكيدا عمى تأصيميا وتنميتيا ،كما
شعرية لنزار قباني احتوت عمى العديد من مظاىر المقاومةو
ً
عر ت الدراسة ألبعاد تربية المقاومة عند "نزار قباني" والتي تمثمت في مقاومة ظاىرة التخمف،
ومقاومة التطبيع ،ومقاومة االحتالل ورفض االستبداد ،ومقاومة المحتل األجنبي ،ومقاومة التجزئة

ودعم الوحدة العربية ،واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي مفعالً أسموب تحميل المحتوى في بعده
الكيفي ،حيث قام الباحث بتحميل خطاب " نزار قباني" ومقوالتو لمتعرف عمى أفكاره وآرائو المتعمقة

بتربية المقاومة.
مقاوما ،وبخاصة الشعر،
بويا
ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائجو أن لألدب ًا
دور تر ً
ً
دور في دعم وتأصيل ثقافة المقاومة من خالل تحديد ىدف
وأكدت الدراسة عمى أن لمشعراء ًا
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مشترك يمتزمو األدباء ،واالرتباط بالواقع والتبصير بمشكالتو إ افة إلي تبني األدباء التنوير وبث

األمل في التجيير.

 دراسة خنفر :)2005
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اآلثاار التاي تركياا عادم التميياز باين اإلرىااب والمقاوماة ،عماى
موقف المقاومة الفمسطينية واستراتيجيتيا ،إ افة إلى التعارف عماى المفااىيم والتعريفاات العاماة لكال

من اإلرىاب والمقاومة ،ومدى نجاح الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل في قيادة العالم نحو مفيوم
جدي ااد لإلرى اااب ،وت ااأثير ذل ااك عم ااى المقاوم ااة الفمس ااطينية وطريق ااة أدائي ااا ،واتبع اات الد ارس ااة الم اانيج
الوصفي التحميمي المساتند عماى الرصاد المتاوالي لقواعاد القاانون الادولي ،ووجياات النظار القانونياة،

وخمصت إلى نتائج أىميا:

 -أن العنف الاذي يمارساو الشاعب الفمساطيني بكافاة أشاكالو ،إنماا ىاو عناف مقااوم يرقاى إلاى

مصاف الدفاع عن النفس في المساتوى اإلنسااني واألخالقاي ،والاى مساتوى انتازاع الحقاوق المساموبة
عمى المستوى السياسي والوطني.

 -أن القيادة السياسية لمشاعب الفمساطيني وفصاائمو لام تقام بماا ىاو مطماوب منياا عماى صاعيد

الجي ااود اإلعالمي ااة والقانوني ااة والسياس ااية لتميي ااز المقاوم ااة الفمس ااطينية ع اان اإلرىابي ااة عم ااى مس ااتوى
اإلرىاب الدولي.

 دراسة محمد 2004م):

ركزت الدراسة عمى أليات المقاومة من خالل دراسة العالقة الجدلية (من وجية نظر الباحث)

ب ااين التكنولوجي ااا ،والمقاوم ااةو فب اارغم تط ااور التكنولوجي ااا ف ااي العا االمين ،العرب ااي واإلس ااالميو فف ااارق
كثيرا ،ويفت مجاالً أماام الييمناة الجربياة
تكنولوجي كبير ما زال يفصميا عن الجربو وىذا ما يساعد ً
اتيجيا
لزيااادة نفوذىااا ،وقوتياااو فتطااوير التكنولوجيااا بالنساابة لممقاومااة لاام يعااد ،خيا ًا
اار باال تخطي ً
طااا اسااتر ً

لتحقياا ااق أىاا اادافيا ،كما ا ااا تطا ا اارق  -وبتفصا ا اايل  -إلا ا ااى مكون ا ااات التكنولوجيا ا ااا :الجا ا اازء اإللكترونا ا ااي،
والبرمجيااات ،وتطورىمااا فااي الااوطن العربااي مقارنااة بمااا ىااو قااائم فااي الجااربو ألن االحااتالل  -ماان

وجية نظر الكاتب  -تكنولوجيا ،والفعل المقاوم تكنولوجيا م ادة ،كما تطرق إلى تعريف كثيار مان
المصطمحات االتصاالتية الخاصة باألىداف ،والوسائل في تخطيط االستراتيجيات العامة لمدول.
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تعقيب عمى دراسات السابقة التي تناولت القضايا المتعمقة بثقافة المقاومة:
ومن خالل العرض السابق لدراسات ىذا المحور الذي تناول الدراسات السابقة المتعمقة بثقافاة
المقاومة ويمكننا أن نخمص إلى بعض المؤشرات التالية:
 .0بم عدد الدراسات السابقة في ىذا المحور ثالثة عشر دراسة منيا ،ما بين الفتارة (-2004
2014م) ،بع ااض الد ارسا ااات اىتمااات بتنا اااول ثقافاااة المقاوم ااة والتركيا ااز عميياااا م اان الناحياااة
التربوية من خالل محاولة تقديم تأصيل تربوي لنشأة المقاومة في التربية مثل د ارساة (عاالء

العقاد2014،م) ،ودراسة (محمد عطية أبوفودة2012،م).

 .8ب اااقي د ارس ااات ى ااذا المح ااور تناول اات أش ااكال ثقاف ااة المقاوم ااة المختمف ااة سا اواء كان اات مقاوم ااة
عسكرية أو سياسية أو اجتماعية أو أدبية ...إلخ.

 .1البح ااث الوحي ااد ال ااذي تن اااول ثقاف ااة المقاوم ااة م اان ناحي ااة منيجي ااة ىا او بح ااث (س اامية النخال ااة
وحمدي أبو ليمي2009 :م).

 .4أجريات أغمبيااة د ارسااات ىاذا المحااور فااي العقاد األول ماان القاارن الحاادي والعشارين ،وتحديا ًادا
نسبيا.
في الفترة ما بين(2014-2005م) ،لذا فيي تعتبر بحثاً حديثة ً

 .5اعتماادت معظاام الد ارسااات السااابقة فااي ىااذا المحااور عمااى الماانيج الوصاافي التحميمااي ،وىااذا
يتفق مع الدراسة الحالية.

 .6ماان أباارز نتااائج د ارسااات ىااذا المحااور ،وأكثاار ارتباااط بمو ااوع الد ارسااة الحاليااة ىااي د ارسااة
(سمية النخالة وحمدي أبو ليمي2009 :م) ،ولكنيا تختمف في األدوات والتطبيق والمقرر.

أفادت الدراسات السابقة الباحثة فيما يمي:

 .0بناء اإلطار النظري وبمورة بعض المفاىيم ذات الصمة بثقافة المقاومة.

 .8بناء أدوات الدراسة المتمثمة في بناء قائمة متطمبات ثقافة المقاومة ،واالستبانة المعيارية.
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الطريقة واإلجراءات
منيج البحث:
استخدمت الباحثات المنيج الوصفي التحميمي وذلك نظ اًر لمالءمتو ألغراض البحث.
مجتمع البحث :
تكون مجتمع البحث من جميع طالبات مدرسة تل الربيع الثانوية لمبنات .
عينة البحث :
تم اختيار عينة قصدية تشمل ( )120من طالبات الصف العاشر األساسي من مدرسة تل الربيع
الثانوية لمبنات .
أداة البحث :
اسااتخدمت الباحثااات اسااتبانة متطمبــات ثقافــة المقاومــة ُحااددت مجاااالت االسااتبانة فااي ساابعة
متطمبااات رئيسااة ،وىااي :المساامحة ،الفكريااة والثقافيااة ،والتربويااة التعميميااة ،والسياسااية ،واالقتصااادية،
واإلعالمية ،واألمنية ،ويندرج تحت كل منيا متطمبات فرعياة وكاان إجماالي عادد المتطمباات الفرعياة

( )17عبارة موزعة عمى المتطمبات الرئيسة السابقة ،كأداة لجمع البيانات المتعمقة لمتجيرات البحث.
متغيرات البحث :

المتغيرات المستقمة :منياج العموم االجتماعية لمصف العاشر األساسي.
والمتغير التابع  :متطمبات ثقافة المقاومة.
المعالجات اإلحصائية :
من أجل اإلجابة عن تساؤالت البحث استخدمت الباحثات التك اررات والمتوسطات الحسابية من
خالل برنامج اإلكسل.
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النتائج والتوصيات
لإلجابة السؤال األول:
 .1ما متطمبات ثقافة المقاومة الواجب توافرىا في منياج العموم االجتماعية المقرر عمى الصف

العاشر األساسي؟

قاماات الباحثااات بإعااداد قائمااة خاصااة بمتطمبااات ثقافااة المقاومااة  ،ولتحقيااق ذلااك تاام االسااتعانة

بالمصادر المختمفة لو ع تمك القائمة ومن خالليا تم التوصل إلى القائمة في صورتيا المبدئية ،ثم
عر ت عمى الخبراء والمختصين في مجال المناىج وطرق التدريس وفي مجال العموم االجتماعية،

ثاام عاادلت فااي ااوء آرائيا ُام وتاام التوصاال إلااى القائمااة فااي صااورتيا النيائيااة وتمثماات المصااادر التااي
اعتمدت عمييا الباحثات فيما يمي-:
 -البحوث والدراسات السابقة.

 طبيعة مادة التاريخ وأىداف تدريسيا. طبيعة المجتمع الفمسطيني وأىم مشكالتو. -األدب التربوي.

 آراء الخبراء المتخصصين. -إعداد القائمتين في صورتيما األولية.

من خالل المصاادر التاي تام االعتمااد عميياا فاي اشاتقاق بناود القائماة ،تام التوصال إلاى شاكل

قائم ااة لمتطمب ااات ثقاف ااة المقاوم ااة  ،حي ااث اش ااتممت القائم ااة األول ااي وى ااي " قائمـــة متطمبـــات ثقافـــة

المقاومـــة" عمااى ثمانيااة متطمبااات رئيسااية ،ىااي :الفكريااة والثقافيااة ،والتربويااة التعميميااة ،والسياسااية،
واالقتصادية  ،واإلعالمي ،واألمنية  ،والمسمحة ،والنفسية.
ويندرج تحت كل متطمب وبعد رئيسي فاي القائماة عادد مان المتطمباات واألبعااد الفرعياة التاي

المتوقا ااع لتحقيا ااق مسا ااتوى المحتا ااوى ،وىا ااي أداءات قابما ااة لمقيا اااس والمالحظا ااة يؤدييا ااا
تصا ااف األداء ُ

المحكمااين ماان خالليااا
الطااالب ،وو ااع أمااام كاال منيمااا اختيااارين (مناسااب ،غياار مناسااب)ُ ،ليحاادد ُ
المؤشرات المناسبة والالزمة لتعزيزىا في منياج العموم االجتماعية.
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 ضبط القائمة بعرضيا عمى المحكمين.بعد أن تم التوصل إلى قائمة لمتطمبات ثقافة المقاومة  ،تم عر يما عمى محكمين في

المناىج وطرق تدريس العموم االجتماعية إلبداء آرائيم ،وطمب من سيادتيم و ع عالمة ( )/أمام

أحد الخيارين (مناسب – غير مناسب).

لمتعرف عمى آرائيم في النقاط التالية:

 شموليا عمى متطمبات ثقافة المقاومة.

 مدى اتساقيا مع طبيعة وأىداف مناىج التاريخ بالمرحمة الثانوية.
 مدى اتساقيا مع طبيعة المجتمع الفمسطيني وخصائصو ومتطمباتو.
 مدى أىميتيا ومناسبتيا لطبيعة الطالب بالمرحمة الثانوية.
 مدى دقة صياغة كل بند من بنود القائمة.

 مدى اتفاق المؤشرات مع المتطمب والبعد الرئيسي.
 دقة وو وح صياغة مؤشرات األداء.

 إمكانية إ افة أو حذف أي متطمب أو بعد من القائمة.
ويو

جدول رقم ( )1نسب اتفاق السادة المحكمين عمى كل عبارة من عبارات القائمتين.

قائمة متطمبات ثقافة المقاومة:

جدول رقم.)1 :

نسب اتفاق السادة المحكمين عمى كل عبارة من عبارات قائمة متطمبات ثقافة المقاومة
م

المتطمبات
الرئيسية

المتطمبات الفرعية األساسية
 .1االعتزاز باليوية الوطنية التاريخية الفمسطينية.
 .2التأكي ا ا ااد عم ا ا ااى أىمي ا ا ااة الحف ا ا اااظ عم ا ا ااى التا ا ا اراث

المتطمبات
1

الفكرية

والثقافية.

الفمسطيني.

عدد

نسبة

عدد مرات

مرات

االختالف

%

10

-

%100

االتفاق

اال تفاق

9

1

%90

 .3التأكيد عمى ثقافة الديمقراطية في حياتنا.

10

-

%100

.4أىمية البعد عن التعصب والتطرف.

10

-

%100

.5أبراز األبعاد المميزة لمثقافة الفمسطينية.

5

5

%50
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م

المتطمبات
الرئيسية

المتطمبات الفرعية األساسية

عدد مرات
االتفاق

عدد

مرات

االختالف

نسبة

اال تفاق
%

.6التأكيا ا ااد عما ا ااى أىميا ا ااة احت ا ا ارام وتقا ا اادير ثقافا ا ااات
6

الشعوب األخرى.

4

%60

.7الحا ا ااث عما ا ااى االسا ا ااتفادة ما ا اان عما ا ااوم وتج ا ا ااارب
4

اآلخرين.

6

%40

.8التأكي ا ااد عم ا ااى االخ ا ااتالف ب ا ااين الثقاف ا ااات داخ ا اال
3

المجتمع الواحد.

7

%35

.9تق ا ا ا ااديم نم ا ا ا اااذج وأمثم ا ا ا ااة إلس ا ا ا اايامات اإلنس ا ا ا ااان

2
المتطمبات
التربوية

التعميمية.

الفمسطيني في بناء الح ارة اإلنسانية.

5

5

%50

.1تعزيز ثقافة المواطنة.

2

-

%80

.2التأكيد عمى حقوق اإلنسان.

9

1

%90

.3تدعيم التخطيط الواعي والبعد عن العشوائية.

10

-

%100

.4ترساايخ قاايم االنتماااء وال اوالء الااوطني فااي نفااوس
الطالب.

3

7

%30

.5غرس قيمة المواطنة الفعالة في نفوس الطالب.

4

6

%40

.6التأكي ا ااد عم ا ااى أىمي ا ااة المحافظ ا ااة عم ا ااى الحق ا ااوق

المدنية.

.7الح ااث عم ااى ت ااوفير األنش ااطة والبا ارامج التعميمي ااة
القادرة عمى تحقيق جودة نتاجات التعمم.

.1التأكيد عمى التربية السياسية لمطالب.
.2تعزي ااز أىمي ااة الوح اادة الوطني ااة وتحا اريم االقتت ااال

3

المتطمبات

السياسية.

الداخمي.

5

-

%50

5

5

%50

10

-

%100

8

2

%80

.3تعزيز روح المقاومة ورفض التطبيع.

10

-

%100

.4التأكيد عمى حق الشعوب في تقرير مصيرىا.

3

7

%30

.5التأكيد عمى التفاىم الدولي والعالمي.

2

8

%20
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م

المتطمبات

المتطمبات الفرعية األساسية

الرئيسية

عدد مرات
االتفاق

عدد

مرات

االختالف

نسبة

اال تفاق
%

.6أباراز أىميااة العصاايان الماادني فااي ال ااجط عمااى
3

العدو.

-

%100

.7ال ا ا اربط با ا ااين األحا ا ااداث التاريخيا ا ااة والمعاى ا ا اادات
3

السياسية.

7

%30

.8أب ا ا ا ا اراز أىميا ا ا ا ااة المشا ا ا ا اااركة السياسا ا ا ا ااية لمم ا ا ا ا ارأة
الفمسطينية.

5

5

%50

.9أبراز أىم األحزاب السياسية بفمسطين.

7

3

%70

.10يو ا ا ا تا ا ااأثير التكنولوجيا ا ااا عما ا ااى المشا ا اااركة
السياسية وتنمية الوعي السياسي لدى الطالب.

.11االعتا ازاز بالشخص اايات الت ااي س اااىمت سياس ا ًايا
في الق ية الفمسطينية.

5
3

5
7

%50
%30

.1تعزيز ودعم االقتصاد الوطني المقاوم ومقاطعاة

4

منتجات االحتالل.

10

-

%100

.2تو ي أىمية مقاومة الحصار واإلغالق.

10

-

%100

 .3تعزيز التربية االقتصادية المقاومة لممجتمع.

10

-

%100

.4التأكي ا ااد عم ا ااى وق ا ااف اس ا ااتنزاف العق ا ااول وىجا ا ارة
المتطمبات

اإلقتصادية.

10

الكفاءات الفمسطينية.

-

%100

.5الحث عمى وجود نظام إقتصاادي مساتقل لمدولاة
4

الفمسطينية.

6

%40

.6إب اراز أىميااة التواصاال اإلقتصااادي بااين فمسااطين
6

والدول المجاورة .

4

%60

.8التأكيد عمى أىمية التعاون والتكامال اإلقتصاادى
بين الدول والشعوب.

3

7

%30

.9التأكياا ااد عما ا ااى أىميا ا ااة األس ا ا اواق المشاا ااتركة فا ا ااي

4

6

%40
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المتطمبات

م

الرئيسية

المتطمبات الفرعية األساسية

عدد مرات
االتفاق

عدد

مرات

االختالف

نسبة

اال تفاق
%

إحداث التقارب بين الشعوب.
.1أىمية دور اإلعالم المقاوم في دعم ثقافة

5

المقاومة.
المتطمبات

اإلعالمية.

9

1

%90

.2تدعيم دور الصحافة اإللكترونية ودعميا لثقافة
10

المقاومة.

-

%100

.3تو ي دور شبكات التواصل االجتماعي في
10

دعم ثقافة المقاومة.

-

%100

.1التأكيد عمى التربية األمنية إلعداد جيل

المقاومة.
6

9

.2أىمية التحصين األخالقي لمشباب من السقوط

المتطمبات
األمنية.

في العمالة.

9

.3التأكيد عمى أىمية الدراسة الواعية لممجتمع

الصييوني بكل مكوناتو.

.4إبراز أىمية عمل جيش موحد لمدفاع عن

الشعب الفمسطيني.
7

 .1تو ي مراحل المقاومة المسمحة في الشعب

المتطمبات
المسمحة.

الفمسطيني.

.2إبراز مراحل تطور المقاومة المسمحة .
.3إبراز دور الدول العربية في المقاومة المسمحة.
.1التأكيد عمى أىمية الدعم النفسي لألسرى .

8

1

%90

المتطمبات
النفسية

5
6

1
5
4

%90
%50
%60

3

7

%30

5

5

%50

4

6

%40

4

6

%40

.2إبراز أىمية تعزيز الدعم النفسي والمادي
لمجرحى .

3

7

%30

.3إبراز أىمية الدعم النفسي لق ية الالجئين

4

6

%40
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م

المتطمبات
الرئيسية

عدد مرات
االتفاق

المتطمبات الفرعية األساسية

عدد

مرات

االختالف

نسبة

اال تفاق
%

الفمسطينيين في دول الشتات.
طربات
ا
.4التأكيد عمى أىمية التخفيف من اال

النفسية لمطالب.

.5إبراز أىمية األمل والتجير في نفوس الطمبة .

ويت

من الجدول رقم ( )1أن قيمة ن= )10تو ا

3

7

%30

4

6

%40

نساب اتفااق الساادة المحكماين عماى

كل عبارة من عبارات قائماة متطمباات ثقافاة المقاوماة تتاراوح ماا باين ( ،)%100- %20وقاد قامات

الباحث ا اات بحاااذف المتطمبا ااات التا ااي يقا اال نساااب اتف ا ااق السا ااادة المحكم ااين ليا ااا ع اان ( ،)%80وىا ااي
المتطمبات المظممة بالمون الرمادي ،وأبقت عمى المتطمبات التي تتراوح نسب اتفاق السادة المحكماين

ليا ما بين ( ،)%100-80كما ُيالحظ من ذات الجدول أنو تم إ اافة المتطمباات المسامحة وحاذف
المتطمبات النفسية من قائمة متطمبات ثقافة المقاومة.

38

اإلجابة عن السؤال الثاني  :ما دور منياج العموم االجتماعية المقرر عمى الصف العاشر
األساسي في تعزيز ثقافة المقاومة من وجية نظر طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة شمال غزة؟
بعااد أن توصاامت الباحث اات إلااى قائم اة متطمبااات ثقافااة المقاومااة فااي صااورتو النيائيااة ،قامـــت
بإعداد استبانة اشتقت من القوائم السابقة لتحدياد مادى توافرىاا فاي منيااج العماوم االجتماعياة المقارر
عمى الصف العاشر األساسي ،ومر إعداد االستبانة بالخطوات التالية:
أ – بناء االستبانة:
مر بناء االستبانة بعدة خطوات يتم تو حييا فيما يمي:
 تحديد اليدف من االستبانة:
اسااتيدفت االسااتبانة معرفااة وجيااة نظاار الطالبااات فااي ماادى ت اوافر متطمبااات ثقافااة المقاومااة فااي

منياج العموم االجتماعية لمصف العاشر األساسي.
 إعداد الصورة األولية لالستبانة:

أعدت الصورة األولية لالستبانة وفق الخطوات التالية:
 -مراجعة األدبيات ذات الصمة.

 تحميل بعض كتب التاريخ وطرائق التدريس. -قائمة متطمبات ثقافة المقاومة.

 تحديد مجاالت االستبانة:

بعد أن توصمت الباحثاات مان خاالل المصاادر المختمفاة إلاى قائماة متطمبـات ثقافـة المقاومـة

ُحااددت مجاااالت االسااتبانة فااي ساابعة متطمبااات رئيسااة ،وىااي :المساامحة ،الفكريااة والثقافيااة ،التربويااة
التعميميااة ،والسياسااية ،واالقتصااادية ،واإلعالميااة ،واألمنيااة ،ويناادرج تحاات كاال منيااا متطمبااات فرعيااة
وكان إجمالي عدد المتطمبات الفرعية ( )17عبارة موزعة عمى المتطمبات الرئيسة السابقة.
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 صياغة مفردات االستبانة:
بعااد تحديااد المجاااالت الرئيسااة ،ومااا ت اامنتو ماان متطمبااات وأبعاااد فرعيااة تاام صااياغة عبااارات
االستبانة في صورة عبارات إجرائية روعى فييا ما يمي:
 -عدم اشتمال العبارة عمى أكثار مان أداء ،وو اوح العباارة ودقتياا وتحديادىا ،وانتمااء العباارة

إلى المعيار الرئيس.

 وضع نظام تقدير الدرجات:
اختارت الباحثات طريقة ليك اارت كأساموب لتقادير الادرجات حياث تتطماب االساتجابة عماى ىاذه

االسااتبانات تحديااد درجااة أىميااة كاال متطمااب وبعااد وفااق مقياااس خماسااي يو ا درجااة األىميااة عمااى
النحو التالي:
جدا ،متوافر بدرجة عالية ،متوافر بدرجة متوسطة ،متاوافر بدرجاة قميماة،
(متوافر بدرجة عالية ً
غير متوافر) ،وقد أعطت األوزان التالية ).)1.2.3.4.5
جدول رقم  )2يوضح األوزان النسبية وفق المقياس الخماسي.
التصنيف مت ـوافر بدرجــة عاليــة متـــــوافر بدرجـــــة متــــــــــوافر بدرجــــــــــة متوافر بدرجة غيــــــــــــــــــر
الدرجة

جدا
ً

عالية

5

متوسطة

4

قميمة

3

متوافر

2

1

وقد سم ىذا األساموب بحسااب المتوساط الحساابي لكال اساتجابة ،واساتخراج النساب المئوياة،

وبالتالي التوصل إلى وجية نظر طالبات مدرسة تل الربيع الثانوية في محافظة شمال قطاع غزة.
 تعميمات االستبانة:
راعت الباحثات في صياغة االستبانة أن تكون وا حة ومباشرة واشتممت عمى ما يمي:

 تحديااد الياادف ماان االسااتبانة ،وتو ااي كيفيااة و ااع العالمااة (√) فااي المكااان المناساابلدرجة التوافر ،وتوزيع الدرجة حسب درجة التوافر.
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ب .ضبط االستبانة:
قامااات الباحث ا اات بعا اارض الصاااورة المبدئياااة لالسا ااتبانة عما ااى المحكم ااين بع ااد كتاب ااة عبا ااارات

االس ااتبانة وو ااع تعميماتي ااا ف ااي ص ااورتيا المبدئي ااة ،ث اام عر اايا عم ااى المتخصص ااين ف ااي المج ااال
لمراجعة عباراتيا في

وء النقاط التالية ،وىي :انتماء كل مفردة من مفردات االساتبانة إلاى المجاال

الااذي ُسااكنت فيااو ،والااى المجااال الااذي أدرجاات فيااو ،وماادى شااموليا لكاال متجي ارات البحااث ،وسااالمة
صااوغيا المجااوي ،وقااد دلاات آراء السااادة المحكمااين عمااى اسااتبدال بعااض المفااردات ،وتعااديل بع اايا،

واعااادة بعااض الصااياغات المجويااة ،وفااي ااوء آراء المحكمااين ُعاادلت القائمااة إلااى أن أخااذت شااكميا
النيااائي ،حيااث أصااب عاادد المفااردات الفرعيااة السااتبانة متطمبااات ثقافااة المقاومااة ( )17موزعااة عمااى
سبعة متطمبات رئيسة.
ج .صدق االستبانة:
اعتم اادت الباحثا اات ف ااي حس اااب ص اادق الس ااتبانة عم ااى ص اادق المحكم ااين ،وت اام ذلا اك بع اارض
االستبانة عمى عدد من المتخصصين في المجال لمحكم عمى مدى تمثيل االساتبانة لمتطمباات ثقافاة

المقاوم ااة ،وق ااد قام اات الباحثا اات بح ااذف وتع ااديل وا ااافة المتطمب ااات طبقً ااا آلراء المحكم ااينو وب ااذلك
أصبحت االستبانة صادقة ،وتعكس ما و عت لقياسو.
د  .إعداد االستبانة في صورتيما النيائية:
تيبا عماى التحقاق مان صادق االساتبانة ،صاارت فاي صاورتيما النيائياة صاالحة لمتطبياق
تر ً
عمى أفراد عينة الدراسة.

41

المعالجة االحصائية وتحميل وتفسير النتائج .
استخدمت التك اررات والنسب المئوية لكل فقرة ولمدرجة الكمية لكل مجال ،ونتائج الجدول تو

ذلك

من :
جدول رقم )3
متوسط
التكرارات

النسبة
المئوٌة

4

%89.94

3.76

%75.22

3

التعميمية.

2.81

%56.25

4

السياسية.

3.62

%72.33

5

االقتصادية.

2.89

%57.89

م

المتطلبات
الرئٌسة

المتطلبات الفرعٌة

متوسط
التكرارات

النسبة
المئوٌة

أ  -تفسير وتحميل الحروب
العربية اإلسرائيمية وفقاً

1

المسمحة.

لتسمسميا الزمني

ب  -التأكيد عمى التنوع
باألسمحة

ج  -تعزيز العمل العسكري
الموحد بين الدول العربية .

أ  -االعتزاز باليوية الوطنية
التاريخية الفمسطينية.

2

الفكرية

والثقافية.

3.78

%75.6

3.86

%77.2

3.99

%61.8

ب  -التأكيد عمى أىمية
الحفاظ عمى التراث

3.8

%76

الفمسطيني.

ج  -التأكيد عمى ثقافة
الديمقراطية في حياتنا.

التربوية

4.5

%99

أ  -تعزيز ثقافة المواطنة.
ب  -التأكيد عمى حقوق
اإلنسان.

أ  -التأكيد عمى التربية
السياسية لمطمبة.

3.39

%67.8

2.85

%57

2.78

%55.6

3.53

%79.6

ب  -تعزيز التربية عمى

أىمية الوحدة الوطنية وتحريم

3.58

%71.6

االقتتال الداخمي.

ج  -تعزيز روح المقاومة
ورفض التطبيع.

أ  -تعزيز ودعم االقتصاد
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2.74

%54.8

2.76

%55.2

الوطني المقاوم ومقاطعة
منتجات االحتالل.
ب  -توضيح أىمية مقاومة
الحصار واإلغالق.

3.29

%64

ج  -التأكيد عمى وقف
استنزاف العقول وىجرة

2.73

%54.6

الكفاءات الفمسطينية.
أ  -أىمية دور اإلعالم
المقاوم في دعم ثقافة

2.71

%54.2

المقاومة.

6

اإلعالمية.

2.61

%52.25

7

األمنية.

2.39

%47.8

يت

من الجدول ( )3ان المقاومة المسمحة أخدت المرتبة األولي بنسبة  %89.94وتعزى

ب  -توضيح دور شبكات
التواصل االجتماعي في دعم

2.52

%59.4

ثقافة المقاومة.

ج  -أىمية التحصين
األخالقي لمشباب من السقوط

2.39

%47.8

في العمالة.

الباحثات ذلك الى واقع الشعب الفلسطٌنً تحت االحتالل الصهٌونً فهو شعب مقاوم فً الدرجة
األولً  ،بٌنما المقاومة الفكرٌة والثقافٌة اخدت المرتبة الثانية بنسبة  %75.22وتعزى الباحثات
ذلك الى تعزٌز منهاجنا الفلسطٌنٌة الى االعتزاز والتمسك بالهوٌة والتراث الفلسطٌنً وكما أكدت
جم ٌع خطابات الرئٌس الراحل ٌاسر عرفات أهمٌة الدٌمقراطٌة وحرٌة الرأي فً المجتمع
الفلسطٌنً ،و أما المرتبة الثالثة فكانت المقاومة السٌاسٌة بنسبة  %72.33وذلك ٌرجع الى
الوعى السٌاسً لدى الطالبات واحتواء المنهاج على عدد من االتفاقٌات  ،وأما المقاومة
االقتصادٌة فكانت فً المرتبة الرابعة بنسبة  %57.89وٌرجع ذلك ان منهاج العلوم االجتماعٌة
فً بعض الدروس ٌؤكد على مقاطعة المنتجات اإلسرائٌلٌة وتعزٌز المنتج الفلسطٌنً والمقاومة
التربوٌة والتعلٌمٌة المرتبة الخامسة بنسبة  %56.25وٌرجع ذلك الى تعزٌز المنهاج لالنتماء
والوالء الى الوطن ،وبٌنما المقاومة االعالمٌة جاءت فً المرتبة السادسة بنسبة %52.25
وٌرجع تدنً هذه النسبة لعدم معرفة الطالبات بكٌفٌة تفعٌل االنترنت فً اعالم المقاومة وعدم
احتواء المنهاج على أمثلة على ذلك  ،وحصلت على المرتبة األخيرة المقاومة األمنٌة بنسبة
 %47.8وتعزى الباحثات ذلك لعدم وجود موضوعات وأمثلة فً كٌفٌة التحصٌن من الوقوع فً
العمالة كٌفٌة تجنب هذه الظاهرة .
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تتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة سمٌة النخال وحمدي أبو لٌلى وخلٌل حماد (  2999م)
والتً أشارت إلى تدنً تدعٌم المناهج الفلسطٌنٌة إلى متطلبات ثقافة المقاومة والبد من تعزٌزها
بشكل مناسب ومتوازن.
التوصيات والمقترحات :
في ضوء نتائج البحث توصي الباحثات بما يمي :
 تعزيز ثقافة المقاومة في المناىج الفمسطينية بالشكل المناسب. عقد ورشات عمل لممعممين لتعزيز ثقافة المقاومة لمطمبة عبر المنياج الخفي . الدفع نحو ترسيخ مفاىيم المقاومة من خالل األنشطة الالصفية كالميرجانات واالحتفاالت. الدفع نحو دعم المنتج الوطني كدعم لالقتصاد الفمسطيني عمى حساب المنتجات األجنبية . تش ااجيع المواى ااب الوطني ااة الت ااي ت ااؤجج المش اااعر الوطني ااة م اان خ ااالل الش ااعر والمس اارح واألغ ااانيالشعبية .
من المقترحات :
 .1إجراء ابحاث ميدانية لمعرفة مدى توفر ثقافة المقاومة لدى طمبة المرحمة الثانوية .

 .2استخدام استراتيجيات تدريسية فعالة لتنمية متطمبات ثقافة المقاومة لدى طالب المرحمة
اإلعدادية وميوليم نحو المادة.

 .3اعا ااداد حقيبا ااة تعميميا ااة فعالا ااةو لتا اادريب معمما ااي التا اااريخ عما ااى بتنميا ااة متطمبا ااات ثقافا ااة
المقاومة.

 .4تط ااوير م اانيج الت اااريخ ف ااي المرحم ااة الثانوي ااة ف ااي فمس ااطين ف ااي
المقاومة .

ااوء متطمب ااات ثقاف ااة

طرئا ااق واسا ااتراتيجيات تا اادريس الا ااتعمُم النشا ااط عما ااى تنميا ااة متطمبا ااات ثقافا ااة
 .5د ارس ااة أثا اار ا
المقاومة لدى طالب المرحمة الثانوية.
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ملحق.)1( :

أسماء السادة المحكمين عمى االستبانة .

م

االسم

الوظيفة

1

د صابرين أديب الغول.

أستاذة فً مدرسة تل الربٌع الثانوٌة .

2

د .عبد المعطي األغا

أستتتتاذ المنتتتاهج وطتتترق التتتتدرٌس – كلٌتتتة التربٌتتتة – جامعتتتة

4

د .عطايا عابد

مشرف تربوي فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم – شما ل قطاع غزة

5

د .توفيق موسي اللوح

مشرف تربوي بجامعة القدس المفتوحة .

6

نظمية خليل حسين اللوقا

مدٌرة مدرسة تل الربٌع الثانوٌة للبنات .

7

أ .منال المجبر

معلمة فً مدرسة تل الربٌع .

اإلسالمٌة.
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ملحق رقم.)2(:
الصورة النيائية الستبانة متطمبات ثقافة المقاومة.

عزيزتي الطالبة  /يرجى تعبئة االستبانة التالية بوضع إشارة  )أمام الخيار المناسب :
م

المتطمبات

0

المتطمبات

الرئيسية

المسمحة.

المتطمبات الفرعية

متوافر بدرجة

جدا
عالية ً

أ .تفسير الحروب العربية

اإلسرائيمية وتحميميا وفقاً
لتسمسميا الزمني .

ب .التأكيد عمى التنوع
ألسمحة .

ج .تعزيز العمل العسكري

الموحد بين الدول العربية .

2

المتطمبات

الفكرية

والثقافية.

أ .اإلعتزاز باليوية الوطنية
التاريخية الفمسطينية.
ب .التأكيد عمى أىمية
الحفاظ

عمى

التراث

الفمسطيني.
ج .التأكيد عمى ثقافة

الديمقراطية في حياتنا.

1

المتطمبات

أ .تعزيز ثقافة المواطنة.

التربوية

ب .التأكيد عمى حقوق

التعميمية.

4

المتطمبات

السياسية.

اإلنسان.

أ .التأكيد عمى التربية
السياسية لمطمبة.

ب .تعزيز التربية عمى
أىمية الوحدة الوطنية

وتحريم اإلقتتال الداخمي.
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متوافر

متوافر

عالية

متوسطة

بدرجة

بدرجة

متوافر

بدرجة قميمة

غير

متوافر

ج .تعزيز روح المقاومة
ورفض التطبيع.

5

المتطمبات

االقتصادية.

أ .تعزيز ودعم االقتصاد

الوطني المقاوم ومقاطعة

منتجات االحتالل.
ب .تو ي أىمية مقاومة
الحصار واإلغالق.

ج .التأكيد عمى وقف

استنزاف العقول وىجرة
الكفاءات الفمسطينية.

6

المتطمبات

اإلعالمية.

أ .أىمية دور اإلعالم
المقاوم

في

دعم

ثقافة

المقاومة.
ب  .تو ي دور شبكات
التواصل االجتماعي في
دعم ثقافة المقاومة.

7

المتطمبات
األمنية.

أىمية التحصين األخالقي
لمشباب من السقوط في
العمالة.
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ملحق.)3( :
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