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  تقديرشكر و
  

صلى اهللا ( الحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذه الدراسة والصالة والسالم على سيدنا محمد
  .سيد المرسلين والعالمين وبعد) عليه وسلم

  
 وهو ، بالجميلأتوجه بعميق الشكر إلى أستاذي ومعلمي الدكتور عفيف زيدان عرفاناً

وما منحني به ،سن توجيه  وح، تجاه ما غمرني به من إشراف،أقل ما يمكنني تقديمه
  .من وقته الثمين

  
وأساتذتها ه بجزيل الشكر واالمتنان إلى جامعة القدس ممثلة بإدارتها الموقرةكما أتوج ،

  .ة العلوم التربوية لما قدموه لي من علم ومعرفة  في كليوهيئتها التدريسية
ه بالشكر والتقكما أتوجعبد . د و  فهيم جبرأحمد. د.  أ لجنة المناقشةدير إلى عضوي

  .ه من نصح وإرشادا قدمامِل الرؤوف خريوش
 م بالشكر والتقدير إلى جميع األساتذة األفاضل الذين قاموا بتحكيم أدوات كما أتقد

لى إو, لدراسة اهذهفي سبيل انجاز , ونصح وإرشاد،موه من نقد بناء ا قدمِل, الدراسة
ه بجزيل الشكر إلى كل من كما أتوج. راسة لتهم عينة الدثمطلبة جامعة القدس الذين 

وإتمامها هذه الدراسة وكان له الفضل في إنجاح والعون،م يد المساعدةقد.  
   

  ...... أسمى عبارات التقدير واالحترام إليكم جميعاً
  

  هبه شقيرات: الباحثة 
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 الملخص

  
 وعالقته ،طيني المقاوم مستوى معرفة طلبة جامعة القدس باألدب الفلسعنهذه الدراسة تحدثت 

) 8868( والبالغ عددهم ،ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس تكو.باتجاهاتهم نحوه
  وقد تم اختيار عينة،2010/2011ثاني من العام الدراسي  مسجلين في الفصل ال،وطالبة طالٍب
  . وطالبةطالباً) 444(نه من قية مكوطب
إذ ،دب الفلسطيني المقاومألباالقدس طلبة جامعة مستوى معرفة ار اختبنت أدوات الدراسة من تكو 
لقياس   استبانه واألداة الثانية كانت،ر من متعددن االختبار من ثالثين فقرة من نوع االختياتكو

من ثالثين فقرة صيغت وفق نت ، إذ تكودب الفلسطيني المقاومنحو األجامعة القدس اتجاهات طلبة 
لجنة على .ا م الدراسة وذلك بعرضهياتصدق أد  تم التأكد منحيثخماسي؛ال) ليكرت(مقياس 
 ثبات األدوات فقد اأم. التربيةو األدبمن ذوي الخبرة والكفاءة، ومتخصصين في مجال ،تحكيم 

 ،من طلبة جامعة القدس ،طالباً وطالبة) 20( على عينة مكونة من  االختباربتطبيققامت الباحثة 
سة، وخارج عينتها، وتم حساب معامل ثبات االختبار عن طريق التجزئة وهم من مجتمع الدرا

 )لفاكرونباخ أ(الباحثة باستخراج معامل ا ثبات االستبانة فقد قامت ، أم)0.76(حيث بلغ  ،النصفية
  .)0.91( بلغحيث ،

 ،ئويةوالنسب الم ،واالنحرافات المعيارية، معالجة البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية تّوتم
  .وتحليل التباين األحادي، نالمستقلتي للعينتين" ت"واختبار 
نت نتائج الدراسةوقد بيعلى اختبار الطلبة أفراد عينة الدراسة من  المتوسط الحسابي ألداء أن 

 أقل من ، وكان) %42.2(يساوي ، الفلسطيني المقاوم مستوى معرفة طلبة جامعة القدس بـاألدب
  ).%50 (ةوالبالغ) العالمة المحك(وياً المستوى المقبول ترب

في مستوى معرفة طلبة جامعة القدس باألدب الفلسطيني نت النتائج وجود فروق دالة إحصائياًوبي 
اً في معرفة طلبة  دالة إحصائياًولم تجد الدراسة فروق. المقاوم تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

نتائج وبينت  . والمستوى الدراسي،عزى لمتغير التخصص تاألدب الفلسطيني المقاومجامعة القدس ب
طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم  التجاهاتالمتوسط الحسابي  نأيضاً أالدراسة 

 اتجاهات طلبة جامعة القدس أن وهذا يدل على ،درجات) 5( من مقياس حده األقصى )3.77(كانت 
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 في اتجاهات  دالة إحصائياًاًولم تجد الدراسة فروق. رجة كبيرة جاء بدالفلسطيني المقاوم نحو األدب
 المستوى أو،  أو التخصص، تعزى لمتغير الجنس،طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم

 بين مستوى معرفة طلبة جامعة القدس باألدب وقد وجدت الدراسة عالقة دالة إحصائياً. الدراسي
  .اتهم نحوهالفلسطيني المقاوم واتجاه

مين المناهج وتض،دب المقاوم إجراء المزيد من الدراسات حول األوأوصت الباحثة بضرورة 
 ساقات من قبل جامعة القدسوضرورة طرح م،الفلسطينية لألدب الفلسطيني المقاوم بشكل أوسع

  .تتعلق بموضوع األدب الفلسطيني المقاوم
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Abstract 

This study aimed to investigate the level of knowledge of students of Al-Quds 
University, of the Palestinian resistance literature, and its relationship to their 
attitudes towards it. 

The study’s  population  were  students of  Al-Quds  University, numbering (8868) 
BA students who were enrolled in the second academic year  semester  2010/2011. 
A stratified sample of (444) students was chosen . 

The study’s instruments consisted of: A test which measured knowledge of 
students’ of Al-Quds University, of the Palestinian resistance literature, and a 
questionnaire formulated according to the Likert scale,  which measured the  
attitudes of students of Al-Quds University, towards Palestinian resistance 
literature. 

The validity and reliability of these instruments were examined and confirmed by 
an experienced arbitration commission, whose members are specialists in the field 
of literature and education. Regarding the reliability of instruments, the researcher 
applied the test on a sample of (20) students of Al- Quds University, who also 
belong to the study’s population , but not to its sample. 

The test reliability was calculated using  the half-split , which was (0.76), while the 
questionnaire reliability was calculated by Cronbach Alpha coefficient, which 
was (0.91). The data was processed, using  means, standard deviations, percentages, 
the  “t” test for independent samples, and  one way ANOVA . 
 

The study results showed that the means of the performance of members of the 
sample, while testing the level of knowledge of students of Al-Quds University of 
the Palestinian resistance Literature, was (42.2%), meaning that it is below the 
educational acceptable level which is (50%). 

The results showed that there are statistical  significant differences in the knowledge 
of students’ of Al-Quds University, of the Palestinian resistance literature, due to 
gender, in favor of females. The study did not find significant differences in the 
level knowledge of students’ of  Al-Quds University, of the Palestinian resistance 
literature, due to specialization or educational level .  

The results of the study also showed that the attitudes of Al- Quds University 
students toward the Palestinian resistance literature was (3.77)out of its maximum 
scale (5) degrees. This indicates that the students attitudes towards Palestinian 
resistance literature was high. The study did not also find significant differences in 
the students attitudes towards Palestinian resistance literature, due to gender 
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,specialization, of educational level. The study also found that there are significant 
relation between the knowledge of students’ of Al-Quds University, of the 
Palestinian resistance literature and their attitudes  towards it. 

The researcher recommends conducting more research on the Palestinian resistance 
literature, in addition to wide including of resistance literature to the Palestinian 
curriculum. Finally there was need to offer new courses in Palestinian universities, 
on Palestinian resistance literature.  
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  األوللفصل ا

  

  

  خلفية الدراسة ومشكلتها

 

  :مقدمة 1.1

وأن يستشعر أثير الحق فيها علـى  ،  الموجات األدبية في الوطن العربييمكن للمرء أن يقتفي حركة  
 والكرامـة فـي إطـار       ،ثوب المجد تدية   والمر ،جناح الكلمة المحمولة على األحالم المفعمة بالحياة      

وكل كاتب أو أديـب     ،   أو ذاك  ،ن مجلدات في هذا الشأن    ب ذلك لكو  ولو تعقَّ ... مفهوم أدب المقاومة  
فقد كان الجرح يكبر في الـذات        .أو الخوض في أبواب التنظير    ،  بكاء على األطالل  تجاوز طبيعة ال  

لهـذا  .  للنفوس من مراقـدها    باعثةرة و  ليفيض كلمات شفّافة معب    ؛ويطوق مشاعر األديب  ،  اإلبداعية
فـي  ،  وطفقوا يقدمون الهدف من األدب والكتابة الملتزمـة       ،  اب إلى قضايا أمتهم   انحاز األدباء والكتّ  

أن يتتبـع    - أيضاً   -ويمكن للمرء   .  عظيمة نديات أو الحدث الذي ترك في نفوسهم        ،يم األزمة صم
مع كل كلمة عتمة النفوس المتأرجحة على عتمة الذل والقهر واالحتالل؛ وهي ترنـو إلـى ضـوء      

وعشق الروح في انتمائها إلـى عمـق   ،فيعيش بين وجع الجسد ،  صغير يلمع في نهاية النفق المظلم     
فعظمـة الجـرائم بحـق      ،  ومن ثم يعيش في أمل الخالص من أي نمط من أنماط اإلذالل           ،  الصفاء

وتتجه إلى البحث عـن     أذهان المتخاذلين   وتطهر  ،  المظلومين تغسل رؤية أصحاب النفوس الضعيفة     
  . )1979،  شكري ( بحق أولئك الضعفاءجدلية إيجابية

باالنفعال ةمضمخ ذهنيةعة لماإ فهو، وخياالً ؤيةًور شعوراً المبدعة الذات ابن ونثراً شعراً  األدبإن 
 ِلما، ومكان زمان كل األدب هذا عرش على المقاوم ع األدبويترب الدافئ الشجن يرف على الذي

  فيالزمنيةاللحظة  تطوف عندما ماوالسي، واألرض الجماعة كينونة من االندماج في به يتصف
 توقيفاً بالحفاوة السماوية الرساالت عهدهاتتأو  ،المجتمع عليها يتواضع التي ،األصيلة القيم تمجيد
 كان فإذا. نالحسنيي إحدى بوصفهما، النصر أو ،للشهادة المفهوم اإلسالمي حال هو كما ،وتوفيقاً
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 رسالته يحمل الذي الوقت بهذا الجمال في يصطبغ المقاوم األدب  فإنجميالً فناً مةًعا األدب
 ورؤى ،وجدانية نفحات النثرية أو ،الشعرية درره ينثر األديب فإن لهذا ،ةالفني طبيعته ووظيفته في

 من متألقة مالمح والذواكر القلوب لتستقر في القلوب؛ أوتار وترتلها الشفاه؛ بها تتغنى فكرية
، والقومي الوطني للبعدين الجامعة )العروبة ،الهوية(وإلى ،)األرض ، لالمح (طنالو إلى االنتماء

 شتى بأنماط تجلياتهوظهرت ، شغفوا بأدب المقاومة  وحديثاً الناس قديماًنإ فوفي ضوء ذلك
 تساير ارتقاء الحياة ،ومضامين جديدة، وما زالت عبقرية المبدعين تبتكر أنواعاً،ومضامين عدة 

، جمعة (الثابت بقضايا مجتمعهم وهمومه ى هذا النمط الذي يؤكد التزامهمفهم يتوقون إل والحضارة
2009(.   

العتبار خصوصية ن نضع في اأدون  ن للشعب الفلسطينياألدبيةاة ن نتناول الحيأقد يصعب و
 في جانب بقي) م1948 ( هو التشتت الذي أصابه بعد عام،ليه بهذا الصددإ يشاروأول ما ، تجربته

 ، وتميزت حياته ونضاله بسمات المواجهة للعدو الصهيوني،ولم يبرحها،رض المحتلة األ
ولبنان ،ردن واأل،كواخ الصفيح في غزه أ و، اكتظت به المخيماتآخر وجانب ،ع القمومحاوالت

ضافة لتجربة نضال الشعب  هذا باإل،نسانيإويعيشون مستوى غير ،راده المرارة فأوسوريا يعاني ،
 ،منظم وتفرد هذا الشعب بخصوصية مواجهة غزو استيطاني مسلح) 1948 (الفلسطيني قبل عام
 :سيلحظ وجود مرحلتين متمايزتين،ي دب التطور األمجملوالناظر ل، رجيةخاومدعوم من قوى 

: والثانية ، اتيوتستمر حتى الستين، اوما بعده ،ما قبلها مباشرة.) 1948 (حداث عامأمن : األولى
د  ونج.نطالق العمل الفلسطيني المسلحاات شهد بداية ي منتصف الستيننأ ي أ ذلك التاريخنتبدأ م

كثر بعد أ مالمح هذا التطور ستتحدد نأغير ،دب الفلسطيني  يصيب الفكر واألاًتطور هفي مقابل
  . )1980، كنفاني() 1967 (عامو هزيمة يوني

   
كن بعيدة عن فلسطين ن اليقظة التي شهدتها أقطار المشرق العربي منذ القرن التاسع عشر لم تإ

 عدد من هؤالء وكان من بين ،ة هذه اليقظيكانت القاهرة وبيروت مركز، وبطبيعة الحال
 ثم رجعوا ،ناء دراستهم في الخارجثأ والتيارات الثقافية ،كات القومية الذين عرفوا الحرنالفلسطينيي

عارف  ( اهتموا بدراسة تاريخ بالدهم مثلونكان من بينهم مؤرخو ،ليها معلمين وتربويين وفنيينإ
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، درس )م1892( عام القدس ولد في .فلسطيني  وسياسي، ومؤرخ،ومؤلف،هو صحفي  :العارف
 من أشهر مؤرخي فلسطين إذ خلف عددا من الكتب القيمة التي تناولت فلسطين ،وهو إسطنبول في

تب  ويبدو أن المرحوم كرس جهده كله في خدمة فلسطين فجل الك ،واجتماعيا،وجغرافيا ،تاريخيا 
  .)م 1973 (عام توفي وفلسطينالتي كتبها عن 
ولد رفيق راغب التميمي في نابلس درس في مسقط رأسه والتحق في عام  :ورفيق التميمي

أوفدته .  بإعدادية مرجان في استنبول ثم دخل الكلية الملكية وامضى فيها ثالثة اعوام)1902(
سانس في وزارة المعارف في استنبول للدراسة في جامعة السوريون بباريس التي نال منها لي

لى ترجمة نماذج من الفكر ومترجمون عكفوا ع.)م1956( وتوفي في دمشق عام االداب والتربية
ى علومه األولى تلق )م1898(ولد في مدينة نابلس عام :عادل زعيتر مثل،لى العربية إالغربي 

، متتلمذاً على المكتب السلطاني في بيروت في نابلس، واصل تعليمه في مدرسة النجاح الوطنية في
ظهر تفوقه الدراسي على كافة أقرانه  .(1944 - 1885) مصطفى الغالييني مة اللغوي الشيخالعالّ

 معظم كانت. واأللمانية واإلنكليزية والفرنسية التركية يتقن  كانوبشكل خاص في مادة اللغة العربية
ومن تحدى الصهيونية بشكل خاص ،)م1957(األلمانية، وتوفي عام تلتها الفرنسية عن ترجماته
ثقافة القومية تبلورت مالمح الحيث ؛) 1947- 1920 (خالل فترة االنتداب عام، نالفلسطينييكتابات 

نظام  نالفلسطينيي  أن عاملين قد لعبا دوريهما في تهيئة الوعي بينىلإ اإلشارةويجب ، الفلسطينية
ا المتعلمون فيهع  التي كان يتجم،والجمعيات السرية والنوادي،  في فترة االنتدابكانالتعليم الذي 
بداع لى الظهور من اإل إسبقأ والفكرية ،انت الكتابات السياسيةوبطبيعة الحال ك، الفلسطينيون

بل  والرواية ق،هازيج واأل،لحميةصائد الموالق،ذ كان التركيز على الحكايات الشعبية إ ؛دبياأل
 راضي أر بيعِثِإ و، وهجرة اليهوداألجنبير االحتالل ِثِإعرض كانت تُو ،سنوات الثالثينيات

خوات األ" هي،ربعينيات رفت في فلسطين خالل األعات التي عشهر المجموأ ومن ،نالفلسطينيي
تعلم في المدرسة . )م1905(ر ي الفدس في الخامس عشر من أياف ولد :يي صدقاتجنل "الحزينات

بدأت أسفاره في سن الرابعة . لمكتب السلطاني في القدس الصالحية ثم في الرشيدية والمأمونية فا
 وكان قادة، ليكونوا المستعمرة البلدان طالّب تعد كانت التي) كوتف (جامعة في  درسعشرة 
 األوروبي والفتح االستعمار تاريخ لىع الشرق من القادمين للطالّب خّاصة الجامعة تلك في التركيز

 التحرر حركة حول مبكّرة عميقة نقاشات وخاض السياسي، االقتصاد صدقي درس. واالمبريالي
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 بن الحليم عبد  لعبد الحليم عباس "فتاة من فلسطين"ورواية ) ،م1980( وتوفي عام.العربية القومية
 الثانوية السلط مدرسة في ثم الثانوية، سلطال كتاتيب في درس ،)م1913( سنة السلط في ولد: عباس
 مواصلة دون حالت المالية ظروفه ولكن ،1929 سنة دمشق في الحقوق بمعهد الحليم عبد ،التحق
 . المعارف وزارة في مدرساً ،ليعمل فعاد الدراسة،

 والرائد، والجزيرة، الحكمة،: منها والمجالّت الصحف في نُشرت مقاالٍت نشاطه جل كان
 كتاب وفي) جزءان" (واألدب السياسة في "كتاب مثل كتب في بعضها نشر أعاد وقد. الدستورو
 بعيد) فلسطين من فتاة (رواية كتب إذ األردني؛ الروائي النتاج في الريادة فضل وله" العقيدة أبطال"

 تقديرية دةشها طالل بن الحسين الملك منحه قدمه، الذي الفكري للجهد وتقديراً. )1948( سنة نكبة
ولد في   جبرابراهيمالجبرا  "صراخ في ليل طويل" ورواية،)م1979( سنة وتوفي. )1977(سنة

 من الروايات )70(، هو مؤلف ورسام، وناقد تشكيلي، فلسطيني ،انتج نحو )م1920(بيت لحم عام
في القدس والكتب المؤلفة والمترجمه الماديه، وقد ترجم عمله إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة، درس 

وانكلترا وأمريكا ثم تنقل للعمل في جامعات العراق لتدريس األدب اإلنجليزي ،ويعتبر من أكثر 
 كما خدم األدب ، وخاصة الترجمة، والنقد، والشعر، وتنوعا إذ عالج الرواية،األدباء العرب إنتاجا

   . )2000، عبد القادر(ودفن في بغداد )م1994(سنة توفي كإداري في مؤسسات النشر، 
   
بداعهم عن تطور الشخصية إروا في بن يكون غسان كنفاني من أهم الكتاب الذين عأيكاد و

رجال في "، " حيفاإلىئد عا "هياتاهم روأ ومن ةالمسلحبة حتى حتمية الثورة الفلسطينية من النك
المقاومة كان شعر و. )1979، شكري ("أم سعد"، "عالم ليس لنا"، رض البرتقال الحزينأ"، "الشمس

ن نتقرى بصمات هذا الواقع الصعب أفحري بنا ، مع الواقع لجدلهة حية في بداية السبعينات صور
ه يعبر حالما تقتحم حياة المنفى ذات الشاعر فأنّ،  معتقلة ومنفاهي الشعب الفلسطيني فعاشهالذي 
عب واقع الشفيصور الشاعر ، التي تكبر في درجة الغليان، مشاعره عن عمق  متفجراًتعبيراً

لغربة هو الذي سيطر حساس الحاد في اهذا اإلو ،ووطنه،رضة أ عن  الذي يعيش بعيداًيالفلسطين
 بين نابلس مدينة في ولدت : فدوى طوقان، طوقانبراهيما، مثال محمود درويشأعلى الشعراء 

 في معيالجا تعليمها إتمام الظروف لها تتح ولم ، نابلس في دراستها ،تلقت )1920- 1919(عامي
 بعنايته يتعدها ، شقيقها طوقان ابراهيم وكان ، الشخصية بالدراسة النقص هذا تسد فأكبت الخارج



 
 

6

 واستمرار،تعرفت بجد آثارها تطالع انفكت ما التي اإلنجليزية اللغة في خاصة دروس إلى باإلضافة
 الشخصية تالموضوعا شعرها عالج -.طوقان ابراهيم الشاعر أخيها طريق عن الشعر عالم إلى

 وضعت وقد شعرهم في العواطف تجسيد على عملوا الذين الشعراء أوائل من وهي والجماعية،
وعملت  المجتمع،  على المرأة واحتجاج والثورة الحب في االنثوية للتجارب قوية اساسيات بذلك
 يف األنثوية للتجارب قوية أساسات بذلك وضعت وقد شعرها، في الصادقة العواطف تجسيد على
 الصهيوني االحتالل براثن في بلدها سقوط بعد المجتمع، على المرأة واحتجاج الثورة أو الحب
  . )1980، الحسين( )م2003(،وتوفيت عام المقاومة موضوعات شعرها على هيمنت

  
فالمناهج ،  أم نثراًكان ، شعراًأ اء،سويلحظ المرء في مجموعة المناهج الفلسطينية األدب المقاوم و
حيث ترمي التنشئة المدرسية إلى ،وتشدد على االنتماء الوطني ،لى تأكيد عروبة فلسطين عمل عت

 المدرسة ،وتؤديالتي تربطهم بوطنهم ،إكساب أبنائها الهوية الوطنية من خالل المقررات الدراسية 
 حيث تعمل على غرس مبادئ ، في تنشئة أبنائها إلى جانب أسرهم بدرجة أو بأخرى مهماًدوراً
وأهمية تحرير ،وتؤكد لهم ارتباط بيت المقدس بفلسطين إلى األبد ،واالنتماء لديهم ، والحرية ،قالح

 تعزيز انتماء ، في لغتنا الجميلة، كما تسهم المدرسة من خالل المناهج المختلفة منها،بيت المقدس
كد على ذلك قصائد المقاومة تؤفقد جاءت  ،ووطنيتهم،والتأكيد على عروبتهم ، أبنائها لفلسطين 

 فهو  وتجذيره االنتماء الوطنيميق والتي تؤكد على تع" بطاقة هوية"مثل قصيدة محمود درويش ،
 أشكال لكل ثمرةوكذلك ،  اإلبداعية وجمال القدرة،نتماء  التي تؤسس طهارة االأدب منتم إلى الهوية

 التي ،التربية الوطنية ومناهج ،والوطن،واألرض  ،الوجود والهوية يستهدف الذي، مقاومة العدوان
ومسرى نبينا ، وثاني الحرمين ،فهي أولى القبلتين، وتاريخ بيت المقدس ،تحدثهم عن تاريخ فلسطين

 ،حيث تربط المناهج الفلسطينية بين مفهوم الوطن، ومهبط الديانات ) لى اهللا عليه وسلمص(محمد 
تؤكد على حق الفلسطينيين في  و،والتعبير،ز على ضمان حرية الرأي  وتركّ،وأهمية التمسك به

، لدى  واالنتماء الوطني،وتعمل المدرسة بشكل كبير على خلق الوعي . والعيش الكريم ،الحرية
 العرب الشعراء وأشهر أهم أحد:وسميح القاسم،محمود درويش أشعار "ها فاألشعار الوطنية مثل ئأبنا

 ،48 العام أراضي داخل من المقاومةو الثورة بشعر اسمهم ارتبط الذين المعاصرين والفلسطينيين
 لعائلة ولد. الشيوعي الحزب في سابق عضو الفخري، تحريرها ورئيس العرب كل صحيفة مؤسس
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 الرامة مدارس في وتعلّم ،1939 عام فلسطين عكا قضاء الرامة قرية في فلسطينية عربية
 الحزب في يالسياس نشاطه إلى بعدها انصرف ثم المدارس، إحدى في وعلّم. والناصرة
كان شاعرا وكاتبا وسياسيا فلسطينيا من مدينة الناصرة، شغل منصب  :"وتوفيق زياد،الشيوعي

رئاسة بلدية الناصرة حتى وفاته، كما كان عضوا في الكنيست اإلسرائيلي لعدة دورات انتخابية عن 
 مدينة الناصرة عام الحزب الشيوعي اإلسرائيلي كان شاعراً وكاتباً فلسطينياً، ولد توفيق زياد في

 بحادث طرق مروع وهو في طريقه الستقبال ياسر عرفات عائداً )م1994( وتوفي عام) م1932(
درس أوالً في .إلى أريحا بعد اتفاقيات أوسلو، شغل منصب رئاسة بلدية الناصرة حتى وفاته

ها في حياة شارك طيلة السنوات التي عاش. الناصرة ثم ذهب إلى موسكو ليدرس األدب السوفييتي
، أصدر توفيق زياد . الفلسطينيين السياسية داخل األرض المحتلة، وناضل من أجل حقوق شعبه

؛ التي تعد عالمة بارزة في )1966(أشد على أياديكم : "عدداً من المجموعات الشعرية من بينها
وتسهم في  ، واالنتماء،تعزز لدى أبنائها روح المقاومة.تاريخ النضال الفلسطيني ضد إسرائيل

 فجاءت القصة تنبع ؛وتبرز القصص المقاومة أهمية المكان في األدب الفلسطيني. نفسيتهمتشكيل 
قصص غسان كنفاني "ولعل ،وتستلهم المستقبل المبهم ،وسيرة الفرد االعتيادية ،من الحياة اإلنسانية 

 ،ناهج الفلسطينية تحاول وخالصة القول إن الم.عالمة بارزة في أدب المقاومةتُشكِّل  "وسميرة عزام
 .والدفاع عن الوطن السليب في نفوس أبنائها،واالنتماء ،ولو بشكل مختصر زرع بذور الوطنية 

 
ذلك بكثير سواء أكان في الوطن العربي ى  بل تعد،ومة على الشعب الفلسطينيولم يقتصر أدب المقا

 ، وفيتنام، وفرنسا،أمريكا مثل "ةاألوروبيفي الدول أما  ،" والعراق، والجزائر،وتونس، مصر "مثل
  .برز شعر المقاومة المصريةأ نجد العدوان الثالثي لعلنا في تاريخ مصر، و"وروسيا

  
في دمنهور البحيره )م 1839(ولد عام : ي  محمود سامي البارود" كما نستطيع أن نجعل من

 جدد في القصيدة ألبوين من أصل شركسي ،و يعتبر البارودي رائد الشعر العربي الحديث الذي
اسمه الحقيقي السيد : وسيد درويش،)م1904(العربية شكالً ومضموناً،وتوفي في القاهره عام 

ولد سيد . درويش البحر، وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي
يم مصطفى ، اقتبس من أقوال الزع) م1923(وتوفي عام ،) م1892(عام درويش في اإلسكندرية 
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كامل بعض عباراته وجعل منها مطلعا للنشيد الوطني بالدي بالدي بالدي لك حبي وفؤادي  ،وأنشد 
ولد الشاعر الشعبي محمود  : وبيرم التونسي.في جماعة من المتظاهرين ضد االحتالل اإلنجليزي 

سياً قدم إلى ، وسمي التونسي ألن جده ألبيه كان تون)م1893(بيرم التونسي في اإلسكندرية عام 
م، والتونسي لقب لصق به وبأفراد أسرته لكونهم من تونس أصال، وهاجروا إلى 1833مصر سنة 

اإلسكندرية، وأقاموا فيها فكان أهُل الحي يصفون الفرد منهم بالتونسي، التحق بكُتّاب الشيخ جاد اهللا، 
معهد الديني وكان مقره مسجد ثم كره الدراسة فيه لما عاناه من قسوة الشيخ، فأرسله والده إلى ال

المرسي أبو العباس، كان محمود بيرم التونسي ذكياً يحب المطالعة تساعده على ذلك حافظة قوية، 
فهو يقرأ ويهضم ما يقرؤه في قدرة عجيبة، بدأت شهرته عندما كتب قصيدته بائع الفجل التي ينتقد 

باهظة وأثقل كاهل السكان بحجة فيها المجلس البلدي في اإلسكندرية الذي فرض الضرائب ال
عودة " تعد رواية  و)1919 ( باسم ثورةةناطقنة لسأ ).م1961(النهوض بالعمران، وتوفي عام 

،ولما أتم تعلمه االبتدائي ) م1878(ولد توفيق الحكيم في االسكندرية عام  :لتوفيق الحكيم "الروح
 الباكالوريا التحق بكلية الحقوق نزوال اتجه نحو القاهرة ليواصل تعلمه الثانوي ،وبعد حصوله على

اهتم بالتأليف المسرحي فكتب . عند رغبة والده الذي كان يود أن يراه قاضيا كبيرا أو محاميا شهيرا
وغيرهما إال أن ابويه " المرأة الجديدة"و" الضيف الثقيل"محاوالته األولى من المسرح مثل مسرحية 
لطبقة الفنية قررا إرسالة إلى باريس لنيل شهادة كانا له بالمرصاد فلما رأياه يخالط ا

زقاق " ورواية ،  القومي المناضل ضد االستعماراألدبفي طليعة .)م1987(الدكتوراه،ونوفي عام 
، )م1911(ولدعام . روائي مصري حائز على جائزة نوبل في األدب :نجيب محفوظ ل" المدق

تدور ). م 2004(ألربعينيات واستمر حتى كتب نجيب محفوظ منذ بداية ا). م2006(وتوفي عام 
من أشهر . أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها ثيمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم

التي  .أعماله الثالثية وأوالد حارتنا التي منعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقٍت قريب
  . )1979، شكري( نجليزياالستعمار اإلضد اللها كان يناضل من خ

  
رواية لهكبير،)م1952(الجزائر عام ولد في تلمسان غرب : محمد ديب"ا في الجزائر فاحتل أم 

والغريب في األمر أنه بعد ثالثة أشهر من نشرها . الحريق التي تعلن إرهاصات الثورة الجزائرية
جائزة الدولة  1963نال محمد ديب عام .  في الجزائر1954انطلقت ثورة الفاتح من نوفمبر 
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 حيث )م1994(ية لآلداب كذلك كان أول كاتب  يحصل على جائزة الفرنكفونية، وذلك عام  التقدير
عام توفي األديب محمد ديب . تسلمها من األكاديمية الفرنسية تنويها بأعماله السردية والشعرية

قرها أباه إلى من عائلة فقيرة اضطر ف) م1913(ولد في الجزائر عام: ومولود فرعون،)م2003(
فالتحق , لكن هذا الفقر لم يصرف الطفل وال أسرته عن تعليمه, الهجرة مرات عديدة بحثاً عن العمل

ظروفه القاسية والمصاعب " 'مولود فرعون"'بالمدرسة االبتدائية في قرية تاوريرت ، فتحدى 
ورغم ,  تعمار الفرنسيالمختلفة بمثابرته واجتهاده وصراعه مع واقعه القاتم الرازح تحت نير االس

فاشتغل بالتعليم , واندفع للعمل بعد تخرجه’ وضعه البائس تمكن من التخرج من مدرسة المعلمين
كما عين مفتشاً لمراكز اجتماعية كان قد أسسها أحد الفرنسيين ، وهي الوظيفة األخيرة التي اشتغل 

حيث كان في , )م1962  مارس15( فيها قبل أن يسقط برصاص الغدر والحقد االستعماري في
 ،مهموماً بقضاياً العمل وبواقع وطنه خاصة في المدن الكبرى في تلك الفترة االنتقالية،, مقر عمله

ولد بمدينة قسنطينة . شاعر وكاتب وروائي جزائري أصله من منطقة القبائل  : ومالك حداد
" ق ولما عاد أصدر مجلة ثم سافر إلى فرنسا ونال اإلجازة في الحقو. ، وفيها تعلم)م1927(عام
" و" المأساة في خطر: " له . تميز إنتاجه بنفحة فلسفية. وشارك في الثورة الجزائرية" التقدم

هو كاتب :   ياسين بوكات،).م1978(وتوفي عام" أنصتي وأنا أناديك " و ديوان "اإلحساس األخير
كبر رواية لألدب الجزائري وأديب جزائري مشهور عالميا كل كتاباته بـاللغة الفرنسية صاحب أ

بعد فترة . ,)م1929( ،ولد ببلدية زيغود يوسف"نجمة"باللغة الفرنسية ومن أشهرها في العالم 
قصيرة تردد أثناءها على المدرسة القرانية التحق بالمدرسة الفرنسي، شارك في مظاهرات فسجن 

دخل عالم ". مناجاة"ولى بعدها بعام فقط نشر مجموعته الشعرية األ.  سنة16وعمره ال يتجاوز 
فنشر بجريدة الجزائر الجمهورية التي أسسها رفقة ألبير كامو، وتوفي عام )م 1948(الصحافة عام 

داب دب عن غيره من اآل وتميز هذا األ،ب المعبر بالفرنسيةدمكانة في األ ..." وغيرهم،)م1989(
  والمعنوي،فقار المادي واإل،جهيل والت، إلفقاد الشخصيةومحاوالته ،بروح المقاومة ضد المستعمر

  . )1991، شرف(
   

ولد أبو " القاسم الشابيأبو"ومنهم ، انطلقت ألسن الشعراء ،نالفرنسييوفي تونس بعد سقوطها بيد 
في مدينة توزر في ) م1909(القاسم الشابي في يوم األربعاء في الرابع والعشرين من فبراير عام
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سرة دينية ،فقد تربى على يدي أبوه وتلقن روح الصوفية  نشأ أبو القاسم الشابي في أ،تونس
الصحيحة التي كانت سائدة في المغرب العربي، وسددتها دراسته الدينية، وساعده مكوثه في مدينة 

 القى محاضرة 1929تونس لدراسة الحقوق أن ينضم للنادي األدبي ،وفي غرة شهر فبراير 
، وقد عمل فيها على "يال الشعري عند العربالخ"مشهورة في قاعة الخلدونية بتونس عن 

استعراض كّل ما أنتجه العرب من الشّعر، في مختلف األزمنة وفي كل البلدان، بدأت نفسه تضيق 
ثم عكف . بالقاهرة منبرا، ونشر فيها عددا من قصائده الكبار" أبولو"بحدود البيئة، فاتخذ من مجلة 

 ، إال أن الموت عاجله"أبولّو"للنشر في القاهرة برعاية " اةأغاني الحي"الشابي على إعداد ديوانه 
الذي كتب  ). م1934(وفي أبو القاسم الشابي في المستشفى في التاسع من أكتوبر من عام ،

التي تدور  " شكوى ضائعة، زوبعة في ظالم، نشيد الجبار، إلى الشعب " ، ومنهاالقصائد الوطنية
 من خاللها ربعي الهامة التي أفكارهتعتبر قصيدة إرادة الحياة من و، "إرادة الحياة"حول فكرة كلها 
  . )1979، النقاش (ويحاول أن يتخلص من أوضاعهم التي تشم رائحة الموت، الشعب واإلنسانعن 

  :وأبياتها تقول

  اةَـــإذا الشّعب يوماً أراد الْحيـ

ـِْل أن   يــــجِلــينْ وال بد ِللَّي

مويقُ الْحشَو اِنقْهعي لَم اِةـــن  

يتَشُقْـه الْح لَم نٌل ِلمياةُـــفَو  

  تُانَـِائـتْ ِلـي الكَـذِلك قَالَــكَ

  

 درــــال بد أن يستَِجيب القَفَ 

ال بـنْكَِســوي ِد َأنللقَي ـرــــد 

 ـرــر في جوهـا وانْدثَـتَبخَّ

ـِعـِة العـدم المنْتَصِمن صفْ  رـ

 رــــها المستَِتـوحدثَنـي روحـ

  
  
الوضع "  يصوغ روايته "كمالرو"   من فرنسانجد كاتباًأن ،ب يالغر ا في العالم الغربي ليس منأم

 األمريكية من الواليات المتحدة  للشعب الصيني كما نجد كاتباًالبطوليةمن نسيج المقاومة  "اإلنساني
، من نضال الشعب النرويجي ضد النازي إبان الحرب العالمية الثانية "أفول القمر"  يستمد "شتاينبك"

ن البالء القادم سوف ألمجرد  "سقوط باريس"  يستطيع أن يكتب  "هرنبورج"   روسيا منوكاتباً
  . )1979، شكري (ينزل بفرنسا وروسيا معاً
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  : مشكلة الدراسة 2.1

  
سرائيل تسعى إلى إ وأكثر من ستين عاماً  ،تمثل قضية العرب المركزية،ينية باتت المسألة الفلسط

فلسطين التي ف، ولفاألرض هي هدف الصهيونية األ،  وطمس معالم هويتها العربية ،ن فلسطيبتالعا
ن تستكين لقوى الشر  ال يمكن أ،هال اًا بأرواحهم فداءرضها بدماء الشهداء الذين ضحوأارتوت 
رض التي وتتمسك باأل ترفض االستسالم ، خفاقةًة النضال الفلسطيني ستظل عاليةً وشعل،والدمار

 االحتالل مقاومةو ، بين الحق والباطل مستمراًيومنا هذا صراعاً وحتى ،شهدت منذ فجر التاريخ
الصعيد الفكري الذي  علىأو ،والنفس في سبيل الوطن ،على صعيد بذل المال بكافة الطرق سواء 

   . المقاوم بنوعيه الشعري والنثري جزءاً منهيشكل األدب
  

 وعن كل حق ، والوطن،افع عن األرضدلسن الشعراء تدب بمقاومة االحتالل فانطلقت ألقد قام األ
 الحرية والقصص تروي حياة ر عن الرغبة بالخالص وعب وجاءت المقاالت تُ،لبو سضاع أ

ن الثورات التي يشهدها العالم  على أحد أوال يخفى.  عنهوبعيداًخارج وطنه أصبح الشعب الذي 
 تلك الثورات التي قادها الشعب التونسي متخذاً،  تعبر عن حالة مقاومة للوضع القائمالعربي حالياً

 ورد أدب المقاومة في ،بالتحديدولهذا . شعاراً لها" إرادة الحياة " م الشابي  القاسمطلع قصيدة أبي
 بشكل مختصر  ألهم رواده ولكن، والمسرحيات، والقصص،شعار باألالمناهج الفلسطينية متمثالً

لدراسة في جامعة ل ومن خالل تواجد الباحثة .ة المقاومةالفكريإضافة المزيد إلى معرفتكم حبذا 
 ، و في مرحلة الماجستير أيضاًس في كلية اآلداب تخصص لغة عربيةالقدس في مرحلة البكالوريو

 بشكل عام وأدب المقاومة بشكل خاص ،األمر الذي أدى بها إلى الحظت تدني معرفة الطلبة باألدب
   .فحص مستوى معرفة الطلبة باألدب المقاوم ،وكذلك اتجاهاتهم نحو هذا النوع من األدب 

  
 فلسطيني المقاوماألدب الب سدجامعة الق طلبة مستوى معرفة فلتعر تسعى هذه الدراسة وتحديداً

  . اتجاهاتهم نحوهبوعالقته 
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  :أسئلة الدراسة 3.1

  

  : تيةئلة اآلسعت الدراسة إلى اإلجابة عن األس
  ألدب الفلسطيني المقاوم؟ابطلبة جامعة القدس  معرفة مستوىما    :السؤال األول
األدب الفلسطيني بالقدس طلبة جامعة مستوى معرفة  في يوجد فروقهل    :السؤال الثاني

ص، المستوى جنس الطلبة، التخص (تعزى إلى متغيراتالمقاوم 
    ؟)الدراسي

  ما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم؟   :السؤال الثالث
في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني  هل يوجد فروق   :السؤال الرابع

  ؟)التخصص،المستوى الدراسي جنس الطلبة،( تعزى إلى متغيراتالمقاوم
األدب الفلسطيني بطلبة جامعة القدس  مستوى معرفةعالقة بين ال ما  :السؤال الخامس

  ؟المقاوم واتجاهاتهم نحوه

 

 :فرضيات الدراسة 4.1

  
  :  صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية،والخامس، والرابع ،استناداً إلى أسئلة الدراسة الثاني

في  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية األولى
األدب الفلسطيني المقاوم بطلبة جامعة القدس  مستوى معرفةمتوسطات 

  . تعزى لمتغير الجنس
  

في  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثانية
األدب الفلسطيني المقاوم بطلبة جامعة القدس مستوى معرفة متوسطات 

  . تعزى لمتغير التخصص
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في  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثالثة
األدب الفلسطيني المقاوم بطلبة جامعة القدس  مستوى معرفةمتوسطات 

  . تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  

في  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الرابعة
وسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم مت

  . تعزى لمتغير الجنس
  

 )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الخامسة
في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم 

  . تعزى لمتغير التخصص
  

 )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: سةالفرضية الساد
في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم 

  . تعزى لمتغير المستوى الدراسي
بين  )α ≥ 0.05( ال توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة: الفرضية السابعة

األدب الفلسطيني المقاوم على ة القدس طلبة جامعمستوى معرفة 
  . واتجاهاتهم نحوه

  

 :أهمية الدراسة 5.1
  : تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل

 طلبة تجاهاتاوالتي تبحث ، األولى في فلسطين، عتبر هذه الدراسة على حد علم الباحثةتُ .1
 . جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم

األدب ف ،ممو المناهج التعليمية في المراحل المدرسيةفيد منها مصمن المتوقع أن ي .2
 . وإنما هو ثقافة شعوب، اب فقطتَّالفلسطيني المقاوم ليس وليد الشعراء والكُ
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من المتوقع أن يستفيد منها المعلمون في التركيز على بعض المفاهيم والمصطلحات التي  .3
 . لها عالقة وثيقة بالثقافة واألدب الفلسطيني المقاوم

 مساقات تعمل على  طرحمن خالل،  تستفيد من نتائج هذه الدراسة جامعة القدسقد .4
 . ترسيخ الوعي باألدب الفلسطيني المقاوم لدى الطلبة

 هذهفصول حدى إ الدراسة وزارة التربية والتعليم من خالل دمج هذهقد تستفيد من  .5
  مناهجنا الفلسطينيةإلى الدراسة

  

 :أهداف الدراسة 6.1

  
  :الدراسة إلىتهدف هذه   

 - ألدب الفلسطيني المقاوماب طلبة جامعة القدس  مستوى معرفةإلىف التعر . 
 - األدب بطلبة جامعة القدس تحديد مستوى معرفة  دور بعض المتغيرات في إلىف التعر

 . الفلسطيني المقاوم
 - اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاومإلىف التعر  . 
 - ور بعض المتغيرات في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب  دإلىف التعر

 . الفلسطيني المقاوم
 - األدب الفلسطيني بس  جامعة القدطلبةمستوى معرفة  العالقة االرتباطية بين إلىف التعر

  . المقاوم واتجاهاتهم نحوه
  

 :محددات الدراسة 7.1

  
1- دسطلبة البكالوريوس في جامعة الق : ةالمحددات البشري.  
2- ذت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي فِّنُ : ةالمحددات الزماني

2010\2011.  
3- ختيار مجتمع الدراسة وعينتها جراءات الدراسة بطريقة اتحددت ا : ةالمحددات االجرائي

  .دوات المستخدمة واأل
4- ريفات والمصطلحات الواردة فيها تحددت مفاهيم هذه الدراسة بالتع : ةالمحددات المفاهيمي.  
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  :مصطلحات الدراسة 8.1

  

والمعلومة ضد  المجهولة دب الذي يتحدث عن البطوالت الجماعية والفرديةاأل  هو:أدب المقاومة 
 كل من إلىمة التي تضاف بعاد الهاالمقاومة من األ االجتماعي في أدبوالبعد ، الغزاة والمستبدين 

د على انتشار  ويؤكِّ،المعاصر يدب المقاومة على النضال الشعب أ ويركِّز ،البعد اإلنساني والقومي
صبحت اللغة العربية  حتى أحق التعبير ولوية في ويمنحها األ،ىربية الفصحالتعليم باللغة الع

  . )1979، شكري (دب المقاومةاألساسية في أ هي الركيزةالفصحى 
  

نسان والجماعة من الداخل يقاوم كل ما يؤذي اإلهو األدب الذي  :األدب الفلسطيني المقاوم
األدب ف ،  أنواع القهر واالستبداد وقد سام أبناءها أشد،ةبيلفلسطين األهة االحتالل الصهيوني ومجاب
ومة وتوثيقها اوبث الوعي والمق،رادة  تصليب اإلةمسؤوليولى ألي الدرجة ادباء يتحملون فواأل

  .)2009، جمعة (خالقية والوطنية والقومية وثوابته األتمسك بقيمهيني على اللتحفيز المجتمع الفلسط
ي الوقوف بالمثل كلمة من أفعال المشاركة أوال. امود، تَبف وثَبمعنى وقَ "قام " المقاومة من فعل -  
وما ، والتحدي ،وفي ذلك داللة كافية على أصل معنى الصمود ...و بالمقابل والثبات والصمودأ

 فهو نتاج فكري يقوم المقاومةأما أدب ، وثورة،وعصيان ، وتمرد ،كلمة من رفضتنطوي علية ال
 وتحميسها نحو صيانة ، الجماهيرتوجيهلى لما يؤل إ ،بدور الرفض والتمرد في زمن االحتالل

،  واجتماعية،وتراثية،وعلمية ،وجودها ومحافظتها على مقومات هذا الوجود من ممارسات عقائدية 
تأخذ فيه الكلمة مقام الدرع والبندقية ، ن التصدي لكل أشكال االستعمار واالضطهاد نوع ميضاًوهو أ

 يستمر مفعول الكلمة المقاومة استعمالهوبينما ينتهي مفعول السالح الحربي عقب . في ساحات القتال
  . )1980، الحسين (بمقدار ما تحمل الكلمة من طاقات التأثير والبقاء، يطول أو يقصر، ويمتد زماناً

  

على الظروف  الفلسطيني دب المقاومةز أكِّررض المحتلة ويألدبي لعرب األنتاج ا هو اإل- 
فمن لمغلوب على أمره  في كفاح الشعب اإشراقاًكثر  ويشكل الجانب األ،ل التي استولدتهوالعوام

فكري  على النضال ال،يني خصوصاً والنازح الفلسطلع القارئ العربي عموماًدب يطّخالل هذا األ
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راضيها  واحتالل أ،لصهيونين وقعت فلسطين تحت احتالل الكيان اواألدبي للشعب الفلسطيني منذ أ
  . )1980، كنفاني (هلهاوتشريد أ

  

هو األدب الذي يعبر عن الذات اإلنسانية الواعية  :وتعرف الباحثة األدب الفلسطيني المقاوم إجرائيا
يوني لفلسطين وتحرير بيت المقدس من تدنيس اليهود المتطلعة للحرية والخالص من االحتالل الصه

لجأ ومأوى ليهود العالم  وتحويلها إلى مالذ وم،واغتصاب أراضيها ،واستباحة محرماتها مقدساتها ل
ل  إلى الدووتشريد أهلها الجئين، لهم أي حق فيها ليس الذي، الحقيقين فلسطين من أهلها كي يسلبوا
   .حق لهم في حقوق اإلنسانوأدنى م  في وطنه مسلوبحقهموالمجاورة 

  

درجة إلمام الطالب بالنواحي المختلفة التي ترتبط باألدب : المعرفة باألدب الفلسطيني المقاوم
الفلسطيني المقاوم شعراً و نثراً، وتم قياسها في هذه الدراسة بالعالمة التي حصل عليها الطالب على 

المقياس المعلهذه الدراسة خصيصاًد .  
  

 أو أفكار ، محددة نحو أشخاصعبارة عن نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكية :هاتالتجاا
 مجموعة كبيرة من فيه تتفاعل  معقداًوتؤلف فيما بينها نظاماً، ة معينّ، أو أشياء،أوضاعأو 

، دوفدافي ( مفاهيم متعلمة وتقويمية ترتبط بأفكارنا ومشاعرنا وسلوكناهيو. المتغيرات المتنوعة
 من التقويم اإليجابي أو السلبي للمشاعر نحو موضوع اجتماعي  نظام ثابت نسبياًهيو. )1980
طالب بالدرجة التي حصل عليها الفي هذه الدراسة  اوتم قياسه. )2000، يوالداهرالكبيسي  (معين

  . الدراسة لهذه  خصيصاًدعالمالفلسطيني المقاوم  نحو األدب اتو الطالبة على مقياس االتجاهأ

  

هدفها توفير التعليم العالي للفلسطينيين في ، هي جامعة فلسطينية عامة ومعتمدة :القدسجامعة 
 لتواجه )1931(فكرة إنشائها بدأت عام و.  "سري نسيبة ".يرأسها د،  مدينة القدسومقرها، فلسطين

 ثالث عشرة ضموت .الصعوبات تلو الصعوبات وتبعتها ، البريطانياالنتدابصعوبات في زمن 
م مستوى الجامعة قد تَسارعتَ) 1994(م منذ عاو.  من المعاهد والمراكز كبيرةومجموعة، كلية

الطلبة في مختلف التخصصات في درجتي  إلى بفعل تقديمها الخدمات األكاديمية، األكاديمي
القدس وفي  وتمتلك الجامعة العديد من المؤسسات والمعاهد داخل مدينة ،البكالوريوس والماجستير

  .الضفة الغربية
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  الفصل الثاني

  

   النظري اإلطار 1.2

  الدراسات السابقة 2.2
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  الفصل الثاني

   النظري والدراسات السابقةاإلطار

  

 : الخاص بأدب المقاومة النظرياإلطار 1.2

 :أدب المقاومة 1.1.2

ي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّت{
 ).30 آية، الرومسورة  (}ْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموناْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأ

التي تولد مع ، ةفالمقاومة من الفطرة البشري، عليهاالناس  اهللا إنسان يولد على الفطرة التي فطركل 
 المقاومة تصدر عن الشخص بشكل تلقائي أي أن، ن أجل المحافظة على غريزة البقاءاإلنسان م
 المقاومة تصدر بشكل ورغم أن،  باإلشارةمأ،  بالقولمأ، كانت بالفعل أو تردد سواء ،دون تفكير
 تؤدي إلى رفع،  متقنةويجعلها تتبنى خططاً،  ينظمهااً أسلوب، وبشكل تدريجي،ها تأخذتلقائي إال أنّ

 مثل شعر ، التي وصلتناالجاهلية في األشعار  وجلياًالظلم والعدوان ولقد بدا األدب المقاوم واضحاً
 حيث ، األدب المقاوم نشأ وترعرع منذ العصر الجاهلي أنيأ،  زهير بن أبي سلمىو،  القيسامرئ

 النزعات واء وقبائلهم س،كان الشعراء الجاهليون ينشدون أشعارهم التي يدافعون بها عن أنفسهم
ا الحنيف يأمرنا بمقاومة العدو وعدم نولقد جاء دين،  أم خارجية مع القبائل األخرى كانتداخليةأ
مواقف عدة تحثنا على " الرسول الكريم" بينت لنا سنة وسيرة وستسالم والرضوخ لألمر الواقع اال

 في ن األدب المقاوم جلياً النوع موبدا ذلك، والعمل وحتى القلب، والفعل ،مقاومة األعداء بالقول
حيث ،والصحابي عبد اهللا بن رواحة - ) لى اهللا عليه وسلمص ( شاعر الرسول- شعر حسان بن ثابت

،  والمسلميناإلسالم على واالعتداء والمسلمين ضد الظلم والكفر اإلسالمكانت قصائدهم تدافع عن 
 الذين كانوا ينشدون الشعر يؤيد ويشجع الشعراء) لى اهللا عليه وسلمص (ولقد كان رسول اهللا

"  وروح القدس معك اهجهم: "حيث كان الرسول يقول لحسان ؛والقصائد المقاومة للعدو والعدوان
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على تحفيز المسلمين وتشجيعهم ورفع معنوياتهم ويعمل    دافعاً النوع من األدب والشعر يعتبروهذا 
   وفكرياًمعنوياًالعكس عند الكفار من بث روح الهزيمة في نفوسهم وإحباطهم 

على تهكم رداً) ن يالبيان والتبي (فقد قام الجاحظ بتأليف كتابة،  للمقاومة في الكتب األدبيةبالنسبةا أم 
 برمتهلقد أصبح األدب العربي في العصر الحديث . العرب والمسلمين على  الفرس والروم أدباء
 بأشكال أدب المقاومة تبلور وقام معبراً  أنإال،  الرغم من التطورات التي جرت علىاً مقاوماًأدب
أدب  بأكمله فاألدب العربي الحديث اً وتلقيحتى وإن كان الشعر أكثر اآلليات إنتاجاً، آليات جديدةو

لقد ولد أدب المقاومة أثناء سيطرة الدول ، مقاوم يبحث عن الحرية والخالص واالستقالل
 عن األوطان فما يكتب منه ما هو إال دفاعاً، لعالموعلى بلدان ا،  على البلدان العربيةاالستعمارية

سواء أكان هذا على مستوى بلد األديب الذي كتب أو على مستوى ، الضائعة والقضايا الخاسرة
فلقد جاء يدافع عن حقوق إنسانية مسلوبة ضاعت بين ، أو على المستوى اإلنساني، األمم جميعها

أو  ، هذا األدب مسميات أخرى مثل األدب السياسيوقد أطلقوا على .ظلمة الليل وتدنيس األرض
 ،وتحقيق الحرية، وهو رفع الظلم ، مسميات تشترك في هدف واحدهذهولكن كل ، األدب الثوري

 والتي تخالف الظالمةوالممارسات ، لحريات وقمع ا،واالستبداد بالرأي،واالحتجاج على اإلرهاب 
 الشعر ويعتبر، بين األمم  ونشره الوعيث بفي كبيراً اً األدب المقاوم دورؤديوي، الشرع والقانون

وم جاء الشعوب فالشعر المقافي   وتأثيراًاًوأقواها تعبير، لألحداث استجابةمن أكثر األجناس األدبية 
 في صياغة الوجدان اً كبيراً دورأدى نحو المنطق والعاطفة فاتجهه نّأي أ،  العقل والقلب معاًمخاطباً
 الهدف و. وبث الوعي المقاوم الحضاري لدى األمم والشعوب العربية والعالميةيه ،ف والتأثير ،العام

 والعمل على إذكاء روح المقاومة ،األساسي ألدب المقاومة هو التخلص من السيطرة على األفراد
المشاعر ويحث الناس على و،فأدب المقاومة يعمل على تغير الحاالت الذهنية ، لدى العامة والخاصة

ا التي يعيشه الصعبة ارب المفيدة والتركيز على الظروف والتج،قتداء بالنماذج الناجحةالواالعمل 
  . الناس
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  :األدب الفلسطيني المقاوم 2.1.2

 ومرآة من خاللها ينسج الكتاب واألدباء ،كان األدب الفلسطيني على الدوام انعكاساً لصورة الواقع
فلغة األدب النثرية والشعرية . ماذين يعيشون فيهل والمجتمع ال،رؤيتهم الخاصة عن ذلك الواقع

قد طرقت كافة ، بما فيها األجناس األدبية المتنوعة كالرواية والقصة والقصيدة والمقالة، والخطابية
 من يكتب األدب هو ألن،أبواب المجتمع وقضاياه وطموحاته وآالمه وصراعاته منذ فجر التاريخ 

 بما يدور في ثنايا ذلك المجتمع من خالل تجاربه الخاصة أو تجارب المبدع األكثر التصاقاً ومعرفةً
وكان أدب المقاومة بكل ألوانه صورة خالدة لم تتجسد بمعاناة أفراد . اآلخرين التي يشاطرهم إياها

بل تعدت ذلك لتستوعب شعوباً ودوالً وربما امتدادات كبيرة من قارات ، أو مجموعات فحسب
،  يصور المعاناة والظلم والقسوة والوحشية على يد المستعمر من جانبفشرع ذلك األدب. برمتها

وهكذا أثمرت . واألمل والطموح والتطلع لمستقبل زاهر مستقل متحرر لتلك الشعوب من جانب آخر
وربما األول في التصدي للمستعمر كضرب ،تلك المعاناة عن خروج أدب كان له الدور الطليعي 

 وبذل التضحيات والصبر ،ر األثر في حث الشعب على رص الصفوفمن المقاومة التي لها أكب
بصرف النظر عن التضحيات ، حتى يتم تحقيق النجاح النهائي ضد المحتل المغتصب، على الشدائد
  .) 1970، كنفاني( التي البد منها

 على حفل التاريخ الفلسطيني منذ الثالثينات على األقل بمظاهر المقاومة الثقافية والمسلحةوقد 
وما زال الوطن العربي يذكرها  ،السواء وإذا كانت الثورات المسلحة التي خاضها شعب فلسطين

عبد الكريم  (بو سلمىأو، وعبد الرحيم محمود،  طوقانبراهيمابرزها أومن ، بكثير من االعتزاز
هو ) 1984- 1968 (ولكن ما يميز األدب المقاوم في فلسطين المحتلة منذ. وغيرهم) الكرمي

  بين األدب العربيديداًاألدب الفلسطيني تحو ، القاسية البالغة الشراسة التي تحداها وعاشهاروفهظ
، ه الواقع المعاشإنّ ،وال حتى الرغبة، ليس من باب المصادفة،  بموضوع المقاومةنشغاالًا اأكثره

 عن واقعه إن لم يكتب ويرسم الكاتب والفنان، ويشعر الشاعر ويرسم الفنان ماذا يكتب الناثر
القصيرة  أن المتاح من الكتب اإلبداعية في مجال القصة ،واقع أهله وناسه في الوطن و ،الحياتي

    .)2004، رشيد( لم تكن متاحة بالقدر المناسب ،والرواية تحديدا
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وإذا كان ، األرض في ةميقاربة جذورها عي ثمرة لزراعة ضه، ليست المقاومة المسلحة قشرة
وإرادة التحرير ليست ، فإن البندقية ذاتها تنبع من إرادة التحرير، ن فوهة البندقيةالتحرير ينبع م

المقاومة على صعيد الرفض . سوى النتاج الطبيعي والمنطقي والحتمي للمقاومة في معناها الواسع
 الرائد شكله ومثل هذا النوع من المقاومة يتخذ ، والمواقف،وعلى صعيد التمسك الصلب بالجذور

ويشكل هذان العمالن المترافقان اللذان يكمل واحدهما اآلخر ، لعمل السياسي والعمل الثقافيفي ا
 وتحيطها ، وتحتضنها وتضمن استمرار مسيرتها،األرض الخصبة التي تستولد المقاومة المسلحة

م المثقفون العرب في دقَ)  1968-  1948 (الفترة التي امتدت بينفي . عليها بنادق بالضمانات 
 للثقافة المقاومة بكل  تاريخياً ظروف القمع واألسر الثقافي نموذجاًأقصىلسطين المحتلة من خالل ف

وفي ، وعمق ، وأهم من ذلك بكل ما فيها من استمرار وتصاعد، وصمود وصالبة،ما فيها من وعي
افية  ظاهرة طارئة على الحياة الثق لم يكن أبداً، الخصوصوجه، أدب المقاومة على الواقع فإن

ذج نما،  قدمت على الصعيدين الثقافي والمسلحيةالفلسطينية وفي هذا النطاق فإن المقاومة الفلسطين
، كنفاني (ساسية من عالمات المسيرة النضالية العربية المعاصرةأمبكرة ذات أهمية قصوى كعالمة 

1980( .  

  : ظهور األدب الفلسطيني المقاومعوامل 3.1.2

  
، قام الشيخ المرحوم محمد الصالححيث ،عالن عن الدستور العثماني تم اإل) م1908 (وفي عام

وبعد . ولىثناء الحرب العالمية األأبت ِجالتي اختفت واحتُ " الفيحاءروضة" بتأسيسيوطنبدافع 
 تأسيس مدرسة أصدقائهمع جماعة من   الصالحاالحتالل البريطاني لفلسطين استأنف الشيخ محمد

ردن  لتخرج الشبان من فلسطين واألومياً قكانت مصنعاً "ف الوطنيةروضة المعار" وطنية باسم
 النكبة الثانية سنة حتى خالقي الوطنياأل  التثقيفيوالعراق وظل هذا المعهد الوطني يؤدي واجبه

 أنرادها أتي ال "الدستورية" بتأسيس المدرسة) م1909 (كما قام خليل السكاكيني عام) م1967(
 كما كانت ،مذاهبهم اختالف ها جمعت بين الطالب علىنّأكان من مزاياها و.  للرجال مصنعاًتكون

 نفسه والحماسة الوطنية في ،وبث روح الشجاعة، وتثقيفه ،مداركهوتوسيع ،تعتني بإعزاز الطالب 
ثماني في وانهار النفوذ الع،وزارها أ  األولىالعالمية  وضعت الحربأنوبعد  .)1990، الجوزي(
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 ،حوالهم وظروفهم السياسيةأ البريطاني وساءت االنتداب قعت فلسطين تحتقطار العربية واأل
إقامة وطن من  اليهود خاللهتمكن من  الذي) م1917 (وصدر وعد بلفور من تشرين الثاني عام

مم صك االنتداب وعملت بريطانيا  األ عصبة مجلسقرأ) م1922 (وفي عام .قومي في فلسطين
 وقد بذل ،ليهاإوتسهيل الهجرة ،جل تهويد فلسطين أاالقتصادية من الظروف السياسية وعلى تهيئة 

 وقاموا ، وعقدوا العديد من المؤتمرات،جل الدفاع عن وطنهمأعب الفلسطيني الغالي والنفيس من الش
 حيث أصدرت المحاكم البريطانية في فلسطين أحكاماً؛  ثورة البراقا:نه م،بالعديد من الثورات

. . . . موغيره، وفؤاد حجازي، وعطا الزير،  من الشهداء محمد جمجوم لكلواإلعدامبالسجن 
لعصابات الصهيونية فلسطين اغتصبت اف ،)م1948 (عام واستمر الصراع حتى وقعت نكبة فلسطين

العويسي (حتل الكيان الصهيوني ما تبقى من فلسطينأ )م1967 ( حزيران عام وفي،هلهاأدت وشر ،
1992( .  

  
 كما يتجاوز عمر هذا المولود، حداثها المدميةأنا حدود نكبة فلسطين بكل تواريخ يتجاوز الكالم ه

  السياسيةليتناول بالدراسة جملة الدواعي،  العالميستعماراال الذي تمخض عنه رحم لصهيونيا
 في ستعماراال لقيط فوقهليعوم  أو كاد،طيني  الطمث الذي أغرق الكيان الفلسالتي كانت واالجتماعية

 كما  األولى عشية الحرب العالميةبات الموقف الدوليو. كان يحتل فيه السواد وجه العالمزمن 
 ففي ألمانيا تمكن الصهاينة،  تمثل مراكز أقوى كافة البلدان التيبه زعماء الصهيونية في يتالعب

ودي شاط اليهلمانية تعاطفها مع الن الحكومة األ بموجبةزعمائها أعلنت مع اتفاق إلىمن التوصل 
 ا في بريطانيا فقد كان إعالنأم، استيطان اليهود في فلسطين إلىف العط  ونظرت بعين،الصهيوني

 زواج غير مقدس شهادة "، عشروسبعةن الثاني عام ألف وتسعمائة  في الثاني من تشري) بلفوروعد(
وفي . "نشعب فلسطي حسابعلى  ،ستعماريةاال والحركة الصهيونية ،البريطانية اإلمبريالية بين

  عظيم لدى رئيس الوالياتنفوذ كان ذاوقتئذ ة الصهيونيالحركة  زعيم "لويس برانديس "أمريكا 
الوقوف بجانب  إلىالمتحدة الواليات  ولقد استطاع هذا القاضي الصهيوني جر"ولسون" المتحدة
ذا يتجلى لنا وهك،إذا وافقت بريطانيا على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، في حربها بريطانيا

يملكها  ة على حساب من جانب الصهيانإلىمية لأن ثالث دول كبرى وقفت عشية الحرب العا
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وحيال تبلور . تشريد شعب بكاملة و، اغتصاب وطنإلىمما أدى " الفلسطيني الشعب " ويستحقها
  .) 1973، الكيالي ( جانبهاإلىووقوف كل الدول األجنبية الغربية  ،هداف الصهيونية المنحرفةاأل
  

 واضحاً  فبدا، إذ أحسوا منذ البداية بتجهم مستقبلهم،نيينيالفلسط الخوف في نفوس عمقّتَحيثُ 
ن مصيبتهم تأخذ إ، )1919- 1914(تتبع أحداث تلك الحقبة الزمنية الواقعة ما بينكالشمس لمن ي

  العرائضورفع جاجاالحت عندهم ال تتوقف عند حدود ردود الفعلفكانت ، بعد يوم حجم المأساة يوماً
غتيال تشكيل الفرق المسلحة ال حد الجمعيات هذهوبلغت  ،السرية تشكلت الجمعيات السرية وغير بل

على قدميها   وكان موقف العالم الغربي عامة يمسك بالصهيونية الكسيحة لتقف اليهودزعماءبعض 
ي وكل التنظيمات المتفرعة تتحاد السوفيالثورة االشتراكية في اإل أنر غي، فوق الكيان الفلسطيني

تأسيس وطن قومي يهودي صهيوني في   فيمبريالية الصهيونية والعالمية معاً اإليدتأعنها 
 حملتها على المواطنين بحرمانهم حقهم السلطة الصهيونية فلسطين باشرت غتصاباوبعد ، فلسطين

ا بالنسبة أم خاص بهمعربي بأي نشاط   كما حرمت عليهم القيام،في الحرية والتعلم والعيش الكريم
الصهيونية  فقد حاربت السلطات، رض المحتلةوالتعليم لدى السكان العرب في األ التربيةألوضاع 

المدرسية وسعت لتوظيف  بنيةهملت األأف، لمعهودةالتعليمية ألبناء العرب بكل وسائلها ا الحياة
لعرب ة فعملت على محاربة تاريخ امدرسين من أتباعها دون أن يتوفر لديهم الحد األدنى للثقاف

 المدارس عتوشج،ربية من المساعدات المالية ت المدارس العمروح العربية  واللغةهم،دابآو
ا والقومية ولكنه معنويةوبقية السكان العرب وذلك لقتل الروح ال ز الدروأبناءبين  توفرق ،ةالطائفي

لم تكن سياسة المقاطعة ، الصعيد االقتصاديلى ع. القومية األماني تمحو من صدورهم أن لم تستطع
سلمين ال يشتروا من المأ ، به على اليهودرضلى الحد الذي فُإ صارماً  بل كانجديداً سالحاً

لمشاريع الزراعية في يدي العاملة من الشباب العرب في الصناعة وا وال يستخدموا األينيوالمسيح
  . )1980، الحسين (لالعما اعحاربت قط هانّأ ذلك إلى فِضأ، مستعمراتهم

 
ضونها تحت سياط ولقد كان عرب فلسطين المحتلة يدركون منذ البدء خطورة المعركة التي يخ

ومنذ البدء عبروا عن وعيهم بالمخطط الموضوع ضدهم باختصار ، اإلسرائيليالحكم العسكري 
إال الحاكم ، أقدامهميقفون على  كل الناس في العالم"شيءلخص كل ولكن بعمق في جملة موجزة تُ
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ي السياسي الثقافي المبيت ولم يكن هذا التعبير ليغطي التحد. !"ه يقف على أذنابهنّالعسكري فإ
 من الداخل لتسهل عملية  بلورة أدب المقاومة الذي كان بدورة صموداًإلىدى وعيهم هذا وأ، ضدهم

  . )1980، كنفاني (الضرب من الخارج
  
وبعد البروز ، )م1967(المقاومة الفلسطيني بعد حزيران سنة شاع استعمال مصطلح أدب  وقد

هرت على أنقاض الهزيمة والحضاري لحركة المقاومة الفلسطينية التي ظَ،والعسكري ،السياسي 
 حيال التزامهم الفلسطينيينكان واجب المثقفين ، العسكرية والنفسية للدول العربية في حزيران

 في بلورة وعي  بارزاً وقد لعبوا في هذا المجال دوراً،ي الريفبقضيتهم زحزحة الثقافة الخاملة ف
 و، دب الفصيح في المدنالفلسطيني واألدب الشعبي لعالقة الحميمة التي نشأت بين األتأتي ا، متقدم

 تسجيلية بقدر ما كانت عالقة جدلية أوفلم تكن تلك العالقة وصفية ، حركة النضال الفلسطينية
في مرحلة الثالثينيات التي ازدهرت وازدحمت بطليعة قوية من الشعراء  أولعل ذلك ابتد ،عميقة
  . )1980، الحسين ( من التراث الثقافييضاًأ وجعلوه النضال المسلح ألهبواين والين الذوالقَّ
  
 في ،للبندقية عون كل قدموي القضية؛ هذه حول يدور المقاوم األدب كان الوعي هذا صميم يوف

 ماهية المقاوم األدب رزثم أب ومن ة،القومي بالهوية صورة الوعي تأثيل على مليع كان الذي الوقت
 جوهر على ركز بينما طرسةوالغَ والهيمنة والقتل ؛الشر واإلرهاب قوى مع كيان العدو تحالف

 مهما كانت واالستقاللالحرية  نيل على والتصميم ،والصبر ،اإلرادة مع األبطال تحالف المقاومين
 مهاقي بحراسة موالتز، واألمة الوطن وحرية فمن دافع عن كرامة اإلنسان ... جسيمةالتضحيات
 هدمضعفه وتَتُ أال يجب لفهتَ التي فاألحزان ...رخيص و غاٍل كل أجلها من بذلأن ي عليه الخيرية
 لتيا األزمات ظمةع كانت مهما، أدواته ريطو أن عليه بل ...هدفه عن ثنيهتَ أال ويجب ...إرادته

أن المقاوم األديب وعلى. )م1967 (ونكسة) م1948( نكبة في حصل كما قاسية لها تعرضي 
 حياة في الحاصل واالنقسام واالرتجاف التمزيق مواجهة في الموحدة اإلبداعية للذات يستجيب
  ).1980 كنفاني،( ...األمة
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، مرجفون سأنا هناك كان  الواحدةلغته ختاروي، رقةوالفً جزئةالتَ صارعي المقاوم األدب كان وحينما
، الفصحى العربية محل المحلية العاميات وإحالل ،رقةالهدم والفُ إلى يدعون ضالون، ضائعون
 سياسية معادية تيارات هناك كانت وكذلك. الفصيح العربي األدب مكان الشعبي المحلي واألدب
 األدباء وكان، دوالترد ر والخوفالقه عوامل من حررتَتَ مل ضعيفة سياسية أنظمة أو، للعروبة

 أن يعني ما ،والمستويات، الصعد على كل جميعاً للعرب المشتركة النهضة يستشعرون المناضلون
، جمعة( معها يتعارض وال يموالِق بالعقائد يزدان حضارياً راقياً جوهراً لديهم شكلت العروبة
2009( .  

ر من جبهة كث أي أنه يقاتل على أ ؛ الرؤيا العميقةهبهذحتلة يتميز دب المقاومة في فلسطين المأو 
 عبر الشعر  مبكراًدراكاًإ ،نتاج أدباء األرض المحتلة في إ أن يرى الدارسوسيكون من المدهش حقاً

دب المقاومة في أو . األدباء العرباكتشفه الذي لكثير من معطيات الموقف، والقصة والمسرحية
 بين المسألة االجتماعية والمسألة السياسية واعتبرهما طرفين ماً محكفلسطين المحتلة قد ربط ربطاً
عد من هذا حين  أبإلىدب وقد مضى ذلك األ. م بمهمة المقاومةلتقو، من صيغة ال بد من تالحمها

سرائيلي وبين قضايا  بين قضية مقاومة االحتالل اإل الترابط العضوييضاًأدرك في وقت مبكر أ
دب المقاومة خاض أ، بهات جميعها بكل تعقيداتها وفي العالم وعلى هذه الجالتحرر في البالد العربية

 خالل تطورات تلقائه هذا الواقع الذي تبلور من نأ  أيالتزاماتهفي فلسطين المحتلة معركة 
مقاومة في  ظاهرة هامة ينبغي مالحظتها فالغالبية الساحقة من أدباء الإلى قد أدى بدوره، متداخلة

 إلى الحركة هم منتسبون فعالًف ما هو أبعد من الحدود الفنية إلى لتزامهمالة يمدون فلسطين المحت
لقد بات  سرائيليةنتائج سياسة القمع اإل و،ويناضلون من خالل تنظيماتها، و بأخرىالوطنية بصورة أ

ارة رة مقد ذاق بدورو  الشاعر،ن وأ السجن مراراًعوِد قد ُأ الشاعر محمود درويشن أمثالً-عروفاًم
لكن سياسة القمع هذه و،  وظيفتهلى الطرد من توفيق زياد إ الشاعر وتعرض وقد. حكام العسكريةاأل

 داءهأر واه وطَيَؤ رددج  مثل محمود درويش قد شاعراًن أية نتيجة سلبية وفي الواقع إإلى لم تؤِد
 إلى سرائيليةاإل ياسة القمعت سوأد،لك سميح القاسموكذ خالل وجودة في السجنمن بصورة مذهلة 

القصص نعكس هذا بصورة خاصة على وقد ا. مةدراك متزايد للوجه االجتماعي في حركة المقاوإ
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 في  االجتماعية العربية ورفضتهاالمؤسسة تعاملت مع قضايا التقاليد الكابحة داخل القصيرة التي
  . )1977، كنفاني ( المقاومةولياتمسؤ على مواصلة سبيل تجديد دماء المجتمع العربي ليكون قادراً

 لهون عد جيل من أدباء المقاومة وييرسمهكان هذا المستقبل الذي ، المبدأ السليم من هذا انطالقاَو
كما ،ناشيد الحماسية واأل، االسترخاء لألحالم منفاه في  يرفضقضية شعبيتجوهر على شكل 

غير قادر على ، أنه مغلوب على أمرهعتراف بتقله داخل األرض المحتلة مجرد االيرفض في مع
 ساناإلن القضية ويخرج إلى ويتم االنتساب الهويةحدد تَوفي أدب درويش بالذات تَ، هِدصنع غَ

 ليحرق المكتب ؛ التي رفض االسترخاء لها،ناشيد واأل،واألحالم،الفلسطيني من رحم الفكرة 
ني ارتباط  يعالمقاومة بمعارك التحريردب باط أوكان ارت، لى وطنإوالذاكرة التي ال تحول المنفى 

  دائماًاعر رمزاًرض في وعي الشاأل"ومعنى ذلك أن تتحول  وبالوطن ،بالتراب،رض األدب باأل
، ضحيتُبوة فَضحي وأن ترتبط األرض باألمومة واألتُ فَ،للحياة والعطاء وأن ترتبط األرض بالحب

ول بين الماضي وصرض خيط الزمن الموالحياة والموت وهكذا تسير األ، حزانواألفراح واأل
  . )1980، الحسين ( المنازل المنسوفةكامورد الطالع من عيون البنادق الغابر والغَ

  

  :)قصص، روايات، مسرحيات(  ونثراًاألدب الفلسطيني المقاوم شعراً 4.1.2

  
يجب أن نتوقع أن يكون الشعر هو السيع أن ينتشر دون  نداء المقاومة، ذلك أنه يستطتوجيهاق في ب

أن يإلى لسان،نتقل من لساٍنطبع وأن ي إن عن القيام بدوره ف أبداًكُ الشعر في األرض المحتلة لم ي 
 كنفاني،(  الحاجة وقتَ كافة الوسائل التي يستطيع تجنيدها ليجعل منها سالحاًفي المقاومة، مستعمالً

1970(.  
  

ناضل وذلك لتعدد الجبهات التي ي العربية المعاصرة، أبعاد البطولة في شعر المقاومة تعددتَوقد 
د صراع بين العرب من ناحية ، ليست مجر مثالًالفلسطينية فالجبهة ،عليها اإلنسان العربي

ر بين دولة إسرائيل والشعب نها عالوة على ذلك صراع مأمن ناحية أخرى و الغربي االستعمار
   .)1979 شكري،(األرض الشعر الفلسطيني هو تحرير جوهر ف الفلسطيني،
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  :شعراء المقاومة الفلسطينية

  : في شعر المقاومة أسماؤهم لمعت من أبرز شعراء المقاومة الفلسطينية التي
هو من أبرز شعراء : سميح القاسم،زيادتوفيق  ،عبد الكريم الكرمي،ابراهيم طوقان، محمود درويش

،  وتعلّم في )م1929(رقاء األردنية عام فلسطين، وقد ولد لعائلة درزية فلسطينية في مدينة الز
وعلّم في إحدى المدارس، ثم انصرف بعدها إلى نشاطه السياسي في . مدارس الرامة والناصرة

سجن القاسم أكثر من مرة كما وضع .الحزب الشيوعي قبل أن يترك الحزب ويتفرغ لعمله األدبي
اول في شعره الكفاح والمعاناة الفلسطينيين، رهن اإلقامة الجبرية بسبب أشعاره ومواقفه السياسية ،تن

وما أن بلغ الثالثين حتى كان قد نشر ست مجموعات شعرية حازت على شهرة واسعة في العالم 
هو شاعر فلسطيني، من مواليد قرية عنبتا التابعة لقضاء طولكرم  :عبد الرحيم محمود، العربي
درس في مدرسة عنتبا . فلسطيني الشهيدلقب بالشاعر ال) . م1948(استشهد عام ). م1913(عام

جامعة النجاح (االبتدائية ومدرسة طولكرم االبتدائية ثم في مدرسة النجاح الوطنية في نابلس
،عمل مدرساً لألدب العربي في مدرسة النجاح الوطنية،عندما اشتعلت الثورة الكبرى في )اآلن

طاردته . لمقاتلين في جبل النار، استقال من وظيفته وانضم إلى صفوف ا)م1936(فلسطين سنة
حكومة االنتداب البريطاني بعد توقف الثورة، فهاجر إلى العراق حيث أمضى ثالث سنوات دخل 

اشتعلت الثورة الفلسطينية مرة ).م1942(فيها الكلية الحربية في بغداد ثم عاد إلى فلسطين سنة
وف المجاهدين للدفاع عن انضم عبد الرحيم محمود إلى صف. ضد التقسيم) م1947(أخرى سنة

وديع  ،)م1948 ( عاماستشهد في معركة الشجرة بالقرب من مدينة الناصرة. أرض الوطن
وهذه البلدة معقل األسرة . في بلدة الدبية في لبنان) م1886(ولد وديع البستاني في عام  :البستاني

بلدته وعلى أيدي آل وتلقى ثقافته األولى في . التي أنجبت كوكبة من كبار رجال عصر النهضة
ثم تابع التحصيل في الجامعة . البستاني الذي يعدّون معاهد علمية ولغوية وتراثية بحد ذاتهم

شاعر فلسطيني ولد في  :أحمد دحبور، وتخرج  بإجازة في العلوم واآلداب. األمريكية قي بيروت
ة حمص بعد أن هاجرت ونشأ ودرس في مخيم لالجئين الفلسطينيين قرب مدين) م1946(حيفا عام 

لم يتلق دحبور تعليما أساسيا كافياً لكنه قارئاً نهماً . ثم إلى سورية) م1948(عائلته إلى لبنان عام 
وتواقاً للمعرفة فصقل موهبته الشعرية بقراءة عيون الشعر العربي قديمة وحديثة كرس للتعبير عن 

   .فدوى طوقان، التجربة الفلسطينية المريرة
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 ومحمود درويش، وعبد ،ابراهيم طوقان: راسة سوف نتناول حياة و أشعار كل منفي هذه الدو

  .الكريم الكرمي

  

 : طوقانبراهيما

عود أصولها إلى من أسرة عريقة تَ،)م1905(عامولد ابراهيم عبد الفتاح طوقان في مدينة نابلس 
. ى فيها أربع سنواتمضوَأ، رأسه في مسقط الرشادية االبتدائية في المدرسة دراستهى لقّ تَ،الحجاز

 في اآلداب من الجامعة األمريكية في البكالوريوس  الثانوية بمدرسة المطران وناَلدراستهل كمَأ
كالبت علية  والتركية، تَ، واالسبانية،بالفرنسيةلم نكليزية ويوكان يجيد اإل) 1929(ببيروت عام 

ل ِمع. صلب العزيمةة عاش حياته قوي الروحَ لكن شكو القرحة في المعدة، ي فكانباه ِص منذُللالِع
َ صحافة بمصر فترة قصيرة خالل وجودهفي ال  للغة العربية بكلية ل مدرساًِمع فيها للعالج وثم

 دار اإلذاعة الفلسطينية وكان أول العربي في على القسم فاًشِرل مِموع النجاح الوطنية بنابلس،
رامجهبباق اليهود مراقب للقسم العربي وقد ضحتى ُألهادوا وكَ،وا عليه  فتكالب ملة في أول قيل من ع

 في دار المعلمين الريفية ، عمل أستاذاًحياتهني في أواخر ِس ،)م1940(عام "أكتوبر" تشرين األول
قل إلى عاد إلى نابلس ونُ فَ،ستمية في العراق وكان المرض عاوده بعد وصوله بشهرينبالر

ابراهيم  وكان .)1941(ني من أيارحيث توفي مساء الجمعة في الثا ،المستشفى الفرنسي بالقدس
 في مواجهة ،والتحدي، من الثورة  القصيرة شعلةًحياته عاش اً،قومي و،اً وطنياًطوقان شاعر

 والشهداء في مواجهة االستعمار ،شد لكل المجاهديننَوَأ ، البريطاني وهجرة اليهودالستعمار
ب قِّلُ ، العروبِةقطاِر أرساِئأنشد لكل المجاهدين والشهداء في و البريطاني والغزو الصهيوني،

  محورياً موضوعاًجعلهفَ إلى النقد الذاتي اهتمامه هوج، اً فلسطينياً شاعروكان "شاعر فلسطين"ـب
في األجيال الالحقة من شعراء كبير   تأثيرلهضالي بفلسطين وكان الشعر الِن وهو رائد في شعره،
  . )2000 صدوق،( فلسطين

  
التهم في موقع صتعلقة ِب الخروج على التقاليد الثابتة الم)1929(حاول اليهود في صيف وقد 
ر اليهود من وراء هذه المحاولة من اعتداء على ضمنوا إلى ما يِط العرب ألنهم فَفاحتج .البراق

ة بين اليهود والعرب  دامياضطراباتوصفد ،ويافا ،شبت في القدس والخليل  ونَ،األماكن اإلسالمية
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 على ضالقَب البريطانية السلطاتلقت ثم َأ ،ليل وصفدتل فيها من اليهود عدد كبير في مدينتي الخقُ
كم اإلعدام على شهداء در حص) 1930(في حزيران سنة عض الشبان فاتهمتهم بقتل اليهود، ب

 موا احتجاجاتهموقد ،لحكم أهل البالد لهذا اجوقد ض. )1929(فلسطين الثالثة وذلك إثر ثورة 
رع النواقيس في وقَ، كان التكبير على المآذن،اءالثالثوفي نهار . ذلك عنهم شيئاًهم فلم يغِنورجاء

 حكم اإلعدام باألبطال ذَفِّفي ذلك النهار نُف ،اطبةالكنائس، يتجاوب صداهما في أرجاء فلسطين قَ
 عطا وثالثهم  وثانيهم محمد جمجوم،جازيفكان أولهم فؤاد ح، الثالثة في ثالث ساعات متوالية

ده وزاحم رفيقه على الدور طم قيولكن ح  أن يكون الشهيد عطا ثانيهماً رسميالزير، وكان المقرر
ب بالدماء أروع خضر هذا اليوم الم ريشته ليصو ابراهيم طوقانوهنا يأخذ الشاعر حتى فاز ببغيته،

فتكون قصيدة الثالثاء الخالد، مصارع أولئك الشهداء،  الشعر الوطني فرسجل في ِسولي تصوير،
   .)1977 طوقان،( الحمراء

  

  : ومنهاالثالثاء الحمراء في ذلك الحينوقال ابراهيم طوقان قَصيدته 
 المنحـوس نجمك تَعرض لما

 الناقـوس وأعوَل األذان ناح

 الثرى في يمعن األبدي والمعوُل

الخ العصور على أطّل يومهالي 

 هــراوي أنا أجْل«: يوم فأجابه

اليوم« ــالغاب اللَّيالي تُنكرهره 

 رهــالجائ القضاِء ألحكام عجباً

  

 رؤوس اِلـالحب بعرى وترنَّحتْ  

 وســعب والنهار أكدر، فالليُل

 ِرـــالمتحج قلبها في ليردهم

 ه؟ـأمثالي الورى على أمر: ودعا

 هــالباغي لكت التفتيِش، لمحاكم

 رهـــحائ بعيٍن ترمقه وتظّل

 سائره ٍمــظل أمثاُل فأخفُّها

  
 :األولى الساعة

 هــاألبي النفِس ساعةُ أنا

 ثَالث اٍتـــساع ِبكر أنا

 يـــل إن القضيِة بنتُ

ـة وِفــالسي أثرالمشرفي 

 الشبيـبة مهج في أودعتُ،

 باألسبقيه يـــل ُلــالفض  

 الحميه زـــرم اـــــكلُّه

 هـــالقضي في جليالً راًــأث

 الزاعبيه اِحـــــــوالرم

ـّالوفي روِحــال ةَـــنفح  هـ
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 مــله وٍمــي نـم بد ال

 تَصـعد »فؤاد «بروح قسماً

 ةًـــحفي اءــالسم تأتي

 وــالخُل ةَــمرتب نال ما

 سبيـ في نفوس عاشتْ

  

 المنيه كأس الِعدى يــيسق

ـّزكي هــوانحج نـم  هــ

ـّالعلي اــجنّتَه ّلـــفتح  هـ

 هـــرضي تضحيٍة رــبغي ِد

ـّضحي ذهبتْ بالدها ـِل  هــ

  

  :الثانية الساعة

 ِدـــالعتي الرجل ساعةُ أنا

 الـمشَِرِف الموِت ساعةُ أنا

 دهـــقي مــيحطّ بطلي

 سـ َأل قبلــي من زاحمتُ

 الشَّبـاِب مهج في وقدحتُ،

 بالوعــوِد يخـدع هيهات

 :»محمــٍد «بـروح قسماً

 موِتــك عند بأمك قسماً

 ابنهـــا عن العزاء وترى

 الِبــــالد خدم من نال ما

  

 ِدـــالشدي البأِس ساعةُ أنا  

 دــــمجي فعٍل ذي كلَّ

 ودـــــالقي لتحطيم رمزاً

 الخلــــود شرف إلى ـبقَها

 الوطـيـــد العزِم شرارةَ

وأن رـخـدبالعهــــود ي 

 الـــورود حلـو الردى تلقى

 بالنشيـــد تهتــف وهي

 البعيـــد الحسِن صيته في

 الشهيـــد أجـــر من أجلَّ

  

 

  : الثالثة الساعة

 وِرــالصب الرجِل ساعةُ أنا

إلى الثباِت رمز ِةــالنِّهاي 

 اِءـــلق على أشد بطلي

جذالن ردىـــال يرتقب 

 ِنـالْـكَفَّي مخضب اإلله قىيل

اِبـالمص على الشباِب صبر 

 ِرــــالكبي القلِب ساعةُ أنا  

 ورـــــاألم من الخطير في

 ورــــالصخ صم من الموِت

رورـــس في لموٍت فاعجب 

 ورــــالنش ومــــي في

 دورــــالص لءــم وديعتي
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 الِدـــالِب داءــأع أنذرتُ

 »اءـعط «اـي بروحك قسماً

ــ األشباِل وِصغاِرككيـتَب 

 دىـــالمفَ الوطن أنقذ ما

  

ستطي وٍمـــي بشَررـــم 

 رــــــالقدي الـمِلِك وجنَِّة

 رــــــالغزي بالدمع الليثَ

اٍر غيرورـــــــجس صب 

  

           
    الخاتمة

 اِنــاألوط تربة في أجسادهم

 اِنـالطغي من شكوى ال وهناك

  

 واِنــالرض جنّة في احهمأرو  

 رانــوالغف العفِو فيض وهناك

  

  .شعبه مع الشاعر توحد من قصيده وهذه عزلاأل الشعب بطوالت من نفحة هذهو
  
 لوظيفة النائب العام  بريطاني الجنسيةنت الحكومة المنتدبة يهودياًي قصيدة الفدائي حين عله أيضاًو

 ، "يطبخها" ائرة التي كانفية الجسعلكيد للعرب بالقوانين التَفأمعن النظر في النكاية وافي فلسطين 
ن له أحد الشبان المتحمسين في مدخل دار الحكومة في القدس ِملت على العرب وطأته كَقُا ثَولم

  ).1977طوقان،(وفي ذلك يقول طوقان فجرحه عليهوأطلق النار 
  

 هـــسالمت عـن ال تَســـل

لتـــهــدــ بمـهـهــوم 

رقُــبةَ يــــاعیــالت الس 

 ...يرا نــــم ِفکر شاِغٌل

يـننبــــ بـقٌـِخاف ــِهيج 

 یــــالدج فَحمةَ رأی من

ـــلَتـهمح ــنَّــــمهج 

ـوواِقـــــفٌ ِبالبــاِب ه 

 ـفُــــعواِصــ يا فَاهدأی

  ـهوحـِـــه فَــوقَ ر  راحت

 ِوسادِتــه ِمــن ــاًکَفنَــ

ـِساعتـ هـوُل بعــدها  هــ

ـِــه بإطــراِق ـه  هــامت

 ِبـغــايِتـــه يتَـلَظَّـــی

 هـــشَرارِتــ ِمن ُأضـرمت

 ِرسالَتـــه ِمـــن طَــرفا

دی والــر خــاِئف ِمنـه 

 جراءِتــــه ِمن خَجـــالً
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 تَکَلَّــــــما لَو صــاِمتٌ

ـَصمت عاب ِلمن قُـل  هـــــ

ـَل الحزِم وأخُــو  مــــــ

ـَـد ال تَلــــوموه،  رأی ق

ـَّــــــها وِبـــالداً  أحب

ـــوماً وغيــِهم خُصِبب 

رم ،حين  ـــــيقتـفَکــاد  

ــوواِقــــفٌ ِبالبــاِب ه 

 فُــــعواِصـ يا فَاهــدأی

  

 الـــدمـا و النَّــار لَفَــظَ

 أبکَـــما الحـــزم ـِلقَخُ

ـَد تَزل ـِــقُ هي  الفَــما تَسب

جنــهــقِّ مظلــما الحم 

ـُــها  تَهــدمــا قَــد رکن

 ماــــالسـ و رضاأل ضجِت

  ...اـإنَّمـــ اليـــأس، له

دی والر ائفـخـ ِمنــــه 

 جـراءِتــه ِمـن خَجـــالً

  

  

  :محمود درويش

في الجليل الغربي " عكا"من قضاء مدينة " روةالب"في قرية   الشاعر محمود سليم حسين درويشولد
 وهو وثالث بنات، أوالد خمسة ،أبناء ثمانية من تتكون أسرة في ونشأ، )م1941(عامبفلسطين 

مت ِدقد ه ،البالد في وتوزعوا قريته أهل تَشتَتَ )م1948( عام األولى النكبة وبعد ،الثاني االبن
 عائلة درويش األكثر حظاًنزحت األسرة إلى لبنان فقد كانت و )م1948(بل اليهود عامقريته من ِق

  محمود درويش هو وأسرته من لبنانعادو ،ألنها استطاعت العودة إلى الوطن بعد سنة من اللجوء
شهادة وأكمل تعليمه في ظروف قاسية حتى أحرز وكان في الصف الثاني ، "دير األسد"إلى قرية 

انتقل محمود درويش إلى مدينة حيفا وبدأ من هناك مرحلة جديدة من حياته في  ،الثانوية العامة
 وعاش على ،نضمامه للحزب الشيوعي اإلسرائيليمن خالل ا، والصهيونية ،مواجهة العنصرية

ض عرتَحيث "الجديد"و مجلة " االتحاد"الكتابة للصحف العربية التي تصدر هناك ثم عمل في جريدة 
 إلى )م1970(سافر في أوائل عام  ).1971النقاش،( مرات كثيرة محمود درويش لالعتقال والسجن

للدراسة الجامعية بعد أن حصل على بعثة دراسية نتيجة جهد كبير من خالل الحزب " موسكو"
انضم إلى أسرة  و، وبعد عام غادر موسكو إلى القاهرةالشيوعي اإلسرائيلي ومكث هناك عاماً

التي تصدر عن مراكز األبحاث والدراسات الفلسطينية في بيروت "  شؤون فلسطينية "حرير مجلة ت
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ل بين عديد من العواصم العربية والعالمية قَّنَتَ و، للتحرير لكنه ترك المجلة بعد حين وأصبح رئيساً
اإلسرائيلي لها ولم يغادرها إال في أعقاب االجتياح العسكري  ، في بيروتواستقر به المقام أخيراً

 و قبرص كما أقام فترة طويلة في باريس مما أتيح له فرصة ،عاش في تونسو) م1982(عام 
 ،ين الفلسطينييناب والصحفيتَّ التحاد الكُاختير رئيساًو.التعرف على الثقافات العالمية المتعايشة 

في )2008 (وتوفي عام)1981( ومنها لوحة أوروبا للشعر عديدةحصل على جوائز عالميةو
  ).2000صدوق،(الواليات المتحدة األمريكية

  
سجل أنا " وخاصة قصيدة وقهره في مقاومة االحتالل اً كبيرلقد لعبت قصائد محمود درويش دوراً

من ديوان " تحد"ات، وكذلك قصيدة يضي مهم في الستين القصيدة بدور تحريهذهلقد قامت  "عربي
تخلق اللحن ،أغصان قلبييون عصفور على مل( والتي يقول فيها ،عاشق من فلسطين

 قومية  لقد تناول أغراضاً"شعر المقاومة"اد و من راًعتبر درويش واحدوي) 2004رشيد،(،)المقاتل
  ) .2006،سعيد(على رأسها التأكيد على الهوية الفلسطينية 

  
د تهب عليها حياته التي ق ،فحياته في شعره بال تنوير وال تنميقه يعيش ومن خصائص شعره أنّ

جدرانها قطرات الوحدة القاتلة  فيها نيران الهجر،وحياته التي قد تترسب على وتلفحهنسمة حب 
 نضاله يناضل الحياة من خالل ه حين يكتب الشعر يأتينا إنساناًإنّف بمرارة كالعلقم وجدانهحن فتش

  ).1979شكري،(للنظام العنصري
  
 الذي أراد اقتالعه الصهيوني حتاللاال الفلسطيني من الشعب معاناة عن  يتحدثالتالي في درويشو 
 استسلم وال يئس ما جراحه؛ يلعق هأنّ من الرغم على بها على التشبث رأص هأنّ بيد أرضه، من

 شاعرنا فنص ولهذا؛شهادة  مشروع هبأنّ أيقن فقد صالبة، بكل المحتل الغاصب ويقاوم يفديه بروحه
 الشعرية الكلمات شفافية من يفيض اآلتي الذي الغد ونضارة ،والفداء التضحية عرش على محمول
 :في كفنقصيدة وعاد  ومنها قوله الحرية إلى تهفو التي

 بالدنا في يحكون

 شَجن في يحكون
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 مضى الذي صاحبي عن

 كفن في وعاد

 ...اسمه كان

  !اسمه تذكروا ال

 ..قلوبنا في خلوه

 الكلمه تدعوا ال

 ..دكالرما ’الهواء في تضيع

 الضماد يعرف ال.. راعفاً جرحاً خلوه

 ..إليه طريقه

 ..أيتام يا أخاف.. أحبتي يا أخاف

 األسماء زحمة بين ننساه أن أخاف

  !الشتاء زوابع في يذوب أن أخاف

 قلوبنا في تنام أن أخاف

 ...جراحنا

  !!تنام أن أخاف

-2- 

العمر .... رمالمطر يذكر ال برعٍم ع... 

 القمر شرفة تحت يبك لم

 ...بالسهر الساعات يوقف لم

 ...يداه حائط عند تداعت وما

  !عيناه.. شهوٍة خيط خلف تسافر ولم

 ...حلوةً يقَبِّل ولم

 الغزل يعرف لم

 األمل ضيّعه مطرب أغاني غير

  !اهللا: لحلوة يقل ولم

  !مرتين إالّ
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 عين طرف إالّ أعطته ما.. إليه تلتفت لم

 ..صغيرا الفتى كان

 طريقها عن فغاب

  ...!كثيرا بالهوى يفكر ولم

-3- 

 بالدنا في يحكون

 شجن في يحكون

 مضى الذي صاحبي عن

            كفن في وعاد

  
 أشكال كُلَّ ظهره ملقياً وراء والفداء؛ النضال جناح إلى العودة بأمل مسكون درويش محمودإن 

 ولعل. المتألقة وشمسها ماءللس العشق في جوهر والمقاومة، بالصبر حسلَّتَ وقد والعجز، الضعف
 محمولة تعبيرية صياغة النضالي الواقع صياغة إعادة في القصيدة يكمن هذه في اإلبداع موطن
 من إلى حالة فنقلنا ،والتضحية الفداء قيمة زِزعتُ طريفة لحكاية والمثير،الحر مبدأ التداعي على

 ترابها ليضمه ثم ومن أرض الوطن، لتحرير مقاوماً المرؤ يغدو كيف عرف حين ماوالسي الدهشة
  .)2009،جمعة(ضمائرنا  في مقدسة تعيش ثورية قيمة والشهيد شهيداً، الغالي

  

يم وف بالِقطُ وجمال القدرة التي تَ،االنتماء التي تؤسس طهارة  المقاوم أدب منتم إلى الهويةاألدبو
بطاقة  "قصيدتهدرويش في عنة محمود بر األصلية التي يعيش عليها أبناء المجتمع وفق ما ع

   وأصبحت صرخة جمالية ضد االحتاللكتحد له خاطب من خاللها شرطياً اسرائيلياً "هوية
  

  أنا عربي! سجل

  أ ألفاًورقم بطاقتي خمسونَ

  وأطفالي ثمانيةٌ

 بعد صيف سيأتي.. وتاسعهم

  فهْل تغضب؟
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  سجْل

  أنا عربي

  محجر وأعمُل مع رفاِق الكدِح في

  طفالي ثمانيةٌوأ

  أسلُّ لهم رغيفَ الخبِز،

والدفتر واألثواب  

  من الصخِر

ُل الصدقاِت من باِبكوال أتوس  

وال أصغر  

  أعتابك أمام بالِط

 فهل تغضب؟

  سجل

  أنا عربي

  أنا إسم بال لقِب

  بالٍد كلُّ ما فيها صبور في

  يعيشُ بفورِة الغضِب

  ...جذوري

  رستْ ماِنقبَل ميالِد الز

  وقبَل تفتِّح الحقِب

  وقبَل السرِو والزيتوِن

  العشِب وقبَل ترعرِع ..

  من أسرِة المحراِث.. أبي

  ال من سادٍة نجِب

  وجدي كان فالحاً

  !وال نسِب.. بال حسٍب

  يعلّمني شموخَ الشمِس قبَل قراءِة الكتِب
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  كوخُ ناطوٍر وبيتي

  من األعواِد والقصِب

منزلتي؟فهل ترضيك   

  لقِب أنا إسم بال

  سجل

  أنا عربي

  فحمي.. ولون الشعِر

  بني.. ولون العيِن

  وميزاتي

  على رأسي عقاٌل فوقَ كوفيه

  وكفّي صلبةٌ كالصخِر

  يالمسها تخمشُ من

  وعنواني

 

همنسي أنا من قريٍة عزالء  

  شوارعها بال أسماء

وكلُّ رجالها في الحقِل والمحجر  

  فهل تغضب؟

  سجل

  أنا عربي

  سلبتَ كروم أجدادي

  وأرضاً كنتُ أفلحها

  أنا وجميع أوالدي

  ولكلِّ أحفادي.. تترك لنا ولم

  ..سوى هذي الصخوِر

  فهل ستأخذُها
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كما قيال ..حكومتكم  

  إذن

  برأِس الصفحِة األولى.. سجل

الناس أنا ال أكره 

  أسطو على أحٍد وال

  إذا ما جعتُ.. يولكنّ

  آكُل لحم مغتصبي

  من جوعي ..حذاِر.. حذاِر

   ومن غضبي

 والصدق، رةِبعالم الدهشة داللة حالة صريحة ومباشرة، نقية بعفوية يجسد األدب هذا إن
 ،الصهيوني اآلخر داءِعِل ثمرة مجرد ليس بأنه يِشي ماواإلنساني؛  النزوع في والسمو واإلخالص،

 في المشروع الصهيوني تنفيذ على جميعاً وصمموا فلسطين، اغتصاب على  تآمرواالذين وحلفائه،
 العدوان مقاومة أشكال لكل ثمرة - أيضاً- هو وإنما ،خيراته وسرقة العربي الوطن على الهيمنة
  ).1996درويش،(واألرض والوطن  الوجود والهوية يستهدف الذي

 : ومنها) لسطينيف جرح يوميات: ( يكتب قصيدةدرويش محمود وها هو

  نحن في حّل من التذكار

  فالكرمل فينا

  و على أهدابنا عشب الجليل

  ليتنا نركض كالنهر إليها،: ال تقولي

  !ال تقولي

  !و هي فينا.. نحن في لحم بالدي

-2- 

   الحمامخلم نكن قبل حزيران كأفرا
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  ولذا، لم يتفتّت حبنا بين السالسل

  نحن يا أختاه، من عشرين عام

  نحن ال نكتب أشعارا،

  و لكنا نقاتل

-3-  

  ذلك الظل الذي يسقط في عينيك

  شيطان إله

  جاء من شهر حزيران

  لكي يصبغ بالشمس الجباه

  إنه لون شهيد

  إنه طعم صالة

  إنه يقتل أو يحيي

  !آه!و في الحالين

-4- 

  كان،أول الليل على عينيك

  في فؤادي، قطرة قطرة من آخر الليل الطويل

  و الذي يجمعنا، الساعة، في هذا المكان

  شارع العودة

  .من عصر الذبول

-5- 

  صوتك الليلة،



 
 

40

  سكين وجرح و ضماد

  و نعاس جاء من صمت الضحايا

  أين أهلي؟

  خرجوا من خيمة المنفى، و عادوا

  !مرة أخرى سبايا

-6- 

  كلمات الحب لم تصدأ،و لكن الحبيب

  لنييا حبي الذي حم_ واقع في األسر

  شرفات خلعتها الريح

  أعتاب بيوت

  .وذنوب

  لم يسع قلبي سوى عينيك

  في يوم من األيام

  !و اآلن اغتنى بالوطن

  
 المجبول العاشق قلُعبها تَ قَلَعتَ حين واألسطورة؛ القداسة معنى األرض تكتسب الكلمات بهذهو

 العبث أن فأدرك ،وغيرها بيروت إلى غادروا الوطن الذين الشعراء من واحد هأنّ مايوالِس بذراتها
 لمعنى مناٍف ومعنى طارئ، ووجود كماهية المنافي عبث بل عبث الوصول، النضال، عبث ليس

  ).1994درويش،(االستقرار 
  

 : ومنها "رسالة من المنفى" درويش لمحمود قصيدةوهذا مقطع من 

 وقبلةً.. تحيةً

أقوُل ما عندي وليس بعد  
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  .. أنتهي؟ ينوأ أبتدي؟ أين من

   حد دون الزماِن  ودورةُ

    غربتي في ما  وكلُّ

   ووجد يابس، رغيفٌ فيها زوادةٌ،

عنّي يحمُل ودفتر حملتْ ما بعض  

  حقد من بي ضاقَ ما صفحاتِه في بصقتُ

  أبتدي؟ أين من

  غد بعد يقاْل وما قيَل ما وكلُّ

  يد من لمسٍة أو.. بضمٍة ينتهي ال

  للديار الغريب رجعي ال

  األمطار ينزُل ال

  على الريشَ ينبتُ ال

  منهد.. ضائٍع طيٍر جناِح

  أبتدي؟ أين من

  ..وبعد.. وقبلةً.. تحيةً

  
المنافي  لحالة الجماعية الذاكرة كِرحتُ ،أرض إلى أرض ومن منفى؛ إلى منفى من الرحيل حالة إن

،  لها وتحاصر ذاكرته، ويبث الهموم التي تختلجه،أمهشاعر حاكي الن فَيوحالة األسرى بالسجو
  ).1996درويش،(... أمامه يتبادالن أطراف الحديثويستحضرها كأنها موجودة

  

  ) :أبو سلمى(عبد الكريم الكرمي 

ثم في   فيها،سر ود،)م1909( عام بفلسطين "طولكرم"في مدينة   عبد الكريم بن سعيد الكرميولد
وانتقل إلى القدس  ،)1927(ونال شهادة البكلوريا السورية  ية،سورمشق في األردن، فد في السلط

لحقوق وهناك درس الحقوق في معهد ا ة والمدرسة الرشيدية، في المدرسة العمريليعمل معلماً
 ،نتداب البريطاني من عملهأقالته سلطة اال حيث  بالشاعر إبراهيم طوقان،الفلسطيني،حيث التقى

الذي ارتبط تاريخه باسم " جبل المكبر"قصر للمندوب السامي البريطاني على  على إنشاء لحملته
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 ،ثم انضم بعد ذلك إلى القسم العربي في اإلذاعة الفلسطينية عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس،
نزح إلى دمشق و ل مهنة المحاماة،اوحيث ز" حيفا"واستقر في مدينة ،وبعد فترة استقال من عملة 

المحاماة والتدريس،ثم في التوجيه والتوعية ببعد سقوط مدينة حيفا بيومين، واشتغل  )1948(في 
شارك في مؤتمرات عربية وآسيوية وإفريقية، وكان من أعضاء اللجنة و. بوزارة اإلعالم

 ،)1966( الذي انعقد في غزة عامالفلسطينيينالتحضيرية للمؤتمر األول للكتاب والصحفيين 
بر أبو سلمى من تَعيو. )م1979(وتوفي عام" فلسطيناب وصحفييكتَّ" التحاد ئيساًوانتخب فيما بعد ر

ر بالثورة، شعره يغلي بالغضب ويتفجفجاء ،رواد شعر النضال الفلسطيني والعربي على السواء 
بعد رحيل الشاعر   منازع،وهو شيخ شعراء فلسطين ِبال.  الصورراءوة البناء وثَم بالسالسة وقُِستَوي
  ).2000 صدوق،(براهيم طوقان ا

  
  :)1971الكرمي،"( من فلسطين ريشتي "وهذه األبيات من قصيدة 

يان ريشتي "فلسـطـيـن" ِمنبيــو 

ريشتي، " فلسطين"  ِمنِمنمـــال"  ور 

اــقوافيه" يافا" برتـقال شـذى ِمـن 

 يِءــوالشاط" غزة "قطاع من َأحرفـي

 نــعينيال مـخضلَّةَ نابلس غابت ومي

 اــوجناحاه ريشتي،" فلـسطين"مـن

 ـاــُأرويـه الحبـيـب" اُألردن "ومن

 رــأنش ال الـحـزينة، الضـفة ومن

 ارــالن جبل ومن يدي، في ريـشتي

 عــوالدم الدم مـدادهـا فـي ريشتي

 ىـاألقص جهشةُ حفيفها في ريـشـتي

  "القسطل" مع الشَّباِة في "يـاسين دير"

 !ارــالع ألـويـة حامـلـونال أيـها

 واـواستريح أمـره الـشعـب سـلّموا

 الـشـعـارات تـجـددون يوم كُـلَّ

 اِنــــــيدرج والهوى الخُلِْد فعلى  

 انيــــاَألغ حمر صغتُ "الِلد" و " لِة

 انيـــــالمع "طولكرم "سهل ومن

 األردان ةــوغــمصب يـــتمش

 انــــعين اــــلن تغتمض لم

 انـــالضفـت وى،ــالج عالم إلى

 انـــــاأللح شجية لـتـندى،

 يــــأشجان – الدنى فوق – إالَّ

 يــــــقان أحمر فالحرف ،لظاه

ط وراءانـــــيمتزج ور،ــالس 

 األذان وحــــون أهلِه ىــــعل

 انــــيعتنق السواد فــلــخ

 دانــــــالمي حومة عن تخلوا

 انــــــواألوث األصنام حماة يا

 دانـــــالوج أزمِة مـن فـراراً
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 أصبح قد الـتَّـحـريـر حرِب بعـد

  

 دوانـــــالع إزالةُ شعاراً، ومـالي

  

دث في هذه القصيدة عن الفجيعة حتَ وقد في القاهرةفي مهرجان الشعر الذي علقيت هذه القصيدة ُأ
رحلة التي كانت بداية م، واقع العربيوكشف زيف ال)م1967(التي وقعت بهزيمة حزيران سنة 

 وتحدثت عن رؤية ،لصهيوني في منطقة الوطن العربيستعماري ابالغة الخطورة في الوجود اال
مرحلة جديدة في النضال  كانت أيضاً أبي سلمى للشعر،واإلعالء من شأن شعراء الوطن المحتل،و

تفجير الثورة الفلسطينية التي يرى يتساءل عن موعد   ولقد كان أبو سلمىهذا الوجود العربي ضد
 فالكفاح المسلّح هو الذي يصنع ،ةأنها البديل الوحيد لغسل عار الهزيمة وتحرير األرض المغتصب

  .)1980خلف،(رح مستقبلها د صيشَ وي،غد القضية
  

وكان هذا الحب هو المحرك ،فتغنى بحبها طوال عمره، يتغزل في وطنه وفي قصيدة أخرى نراه
 كجمال وطنه  يرى جماالً،وهو يعتز بجمال فلسطين ألنّه في شعره الوطنيلعواطفه

  :فيقول).2009،عبيد(
  

  :) أطياف الوطن (وها هي بعض المقاطع من قصيدة 

   يـدربـ في واألشواك ،دربك في الشوقَ زرعتُ

  يـهدبـ في أنداؤك و ،شــعري في أطيافك و

  !يـقلبـ في يخفق كم .. النـجم لهذا يا ..نجمك و

  جنــب الى جنب من عينيــك هوى يقلّبني

  بـالعت ســوى ألقى ال العينــان التقت ما و

  عركــش في اليوم غيري أطيافَ أرى ـينتقول

  ركـــزه من وانباأللـ اهوشّـ وحده وطيفك

  دركــالم الصامت خلف ـمكاسـ تقرئين الفهـ

  ـركسـ على كالقلب حافظ فقد الحرف ليسـ

  ركـسح سوى السحر من شعري في ليس وعينك،

  !هـطلّـ أروعها ما .. عينيـك من الفجر أطّل
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  "ةـالرملـ "و" الكرمل "و" اللد "خياَل الفجر أرى

  هــظلّ أرى " عكا" في الغربي الشاطئ وموج

  هــقبل على فأطبعه وطنـي أفقـــها في أرى

  هـحملـ أســتطع لم ما العينان لي حملتْ لقد

  رارأسـ و ارأخبـ ـمراءسـ يا شفتيك على

  عارأش سمراء يا العالـم في نحن و كيف؟ و

  ارـآثـ ـعاألدم و ريدتشـال لظـى من عليها

  ارــالغ و المجد كان و ادنيـ لنـا كانت ـدق و

   دار ال و لـأه ال و ـنوط ال اليوم ننح و

  

ان صفه  وإذا كان للمك،في هذه القصيدة يربط الشاعر بين المكان الذي دارت فيه المعاركو
نه يتحدث عن ، فإف هذه الصفة من أجل شحذ العزائم واستثارة الهمم فإنه سرعان ما يوِظ،تاريخية

 الذي ُأطلق عليه هذا االسم عندما أشعل ،المعارك التي خاضها المجاهدون في جبل النار
االسم عدة  والشاعر يردد هذا ،الفلسطينيون النار في وجه نابليون الذي استعصى عليه فتح فلسطين

  :فيقول).2009عبيد،( أن جبل النار سيبقى مشعالً للنار في وجه الغاصبين  إلىمرات موحياً

 

  :منهاو" بعد عشر سنين "وهذه األبيات من قصيدة

 اــدعان النّار جبل رفاقي يا

 اــبن مرت التي والنّسيمات

 قٌــعب طريٍق كّل وعلى

ــلظ فيه يسر لم سفٍح أيى 

هــأعالم خفقت شعٍب أي 

  

 هوانا هب الذي هذا... الهوى  

 شذانا) حطين (أرض من حملت

 دمانا من وشعاع... صبانا من

 سرانا يعرف ولم فلسطين، من

 اـــخطان دامي على إلّا حرةً
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  )الروايات،المسرحيات،القصص( :النثر 5.1.2

  : في األدب الفلسطيني المقاوم القصيرةالقصة 6.1.3

  

عت به إلى اتجاهات  الحديث والمعاصر لظروف سياسية وثقافية واجتماعية دفخضع األدب العربي
وبذلك اتخذوا من  ، على اآلداب األوروبية بشكل أساسابناتَّقد توكأ كُو ، وخاصة القصةأدبية متعددة

  إلى الترجمة  في كثير من فلجأوا أعلى في خطواتهم في مجال القصة القصة األجنبية مثالً
ال في اختيار ع كان لها أثرها الفَ،دة التي أحاطت بالشعب الفلسطينيِجمستَظروف الُال فاألحيان،

والمواجهة   لها اإلنسان الفلسطيني،ضرتعالكاتب الفلسطيني لشخصياته، وما تبعها من ضغوطَ 
قات لت جميعها منطلكَّشَفقد الفعلية بين الفلسطيني والعدو اإلسرائيلي داخل وخارج األرض المحتلة 

فمعظم كتّاب القصة مارسوا النضال الحقيقي وانضموا إلى صفوف  ،متعددة للكاتب الفلسطيني
 معظمهم إلى الشخصية التي كانت محور دِمفقد ع  األمر الذي نتج عنه ظاهرة بارزة،،المقاومة

النضال الفلسطيني أي شخصية الفدائي إلى درجة ظهرت فيها عناوين مجموعاتهم القصصية تشير 
  ).  1977 أبو الشباب،(بوضوح إلى ذلك 

  
  اقترنت قصة البطولة بقصة المقاومة،ذا إال إ وقصة المقاومة ليستا مترادفتين، قصة البطولةفجاءت

 من الموهبة الفنية والقدرة ما يوِتُأ كاتبها قد ،إنفإننا نحصل حينذاك على قصة من أروع القصص 
 القصة القصيرة على السواء تمتلك أوفلعل الرواية  .اضج مستوى العمل اإلنساني النإلىيرتفع بها 

باعد بينه ي، والمتأنيةيح للكاتب فرصة المعالجة ِتالذي ي ، القالب المستريحأو، المتسع اإلطارناصية 
تجاوز ضرورات اللحظة ه في إمكان القصة أن تنّأي إ.ندفاع كما هو الحال في الشعر مثالًوبين اال

من ،القصة وتعتبر . وقلب المشكلة مباشرة إلى صميم القضية تتجهوأن   الطارئ،نفعالالعابرة واال
 وتمتلك القصة ،يل في القرن الماضي هي المرادف البسيط للسينما كما ق،بين فنون األدب

 وهي حرية الحركة التي يبلغ مداها وفق المذاهب الفنية المختلفة ،الخصائص الهامة في الطبيعة
  ).1979 شكري،(أخرى أحياناً  جديداًن تخلق واقعاً وأ،أحياناًلواقع ن تحاكي ال أتحاوو
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طالع على روائع القصص العالمية المترجمة عن طريق يح للمثقفين الفلسطينيين االِتولقد ُأ
اإلرساليات األجنبية والتبشيرية في بداية القرن العشرين عندما أنشأت روسيا القيصرية في الناصرة 

  البريطاني على فلسطين،نتدابلالنجلوساكسونية نتيجة لثقافة األضافة إلى انتشار اإ، للمعلمينداراً
 ويشمل ،)م1948(قبل عام  ما : الفلسطينية األولد ثالثة أجيال في القصة والروايةويمكن رص

 ،اسكندر الخوري البيتجالي، ووجمال الحسيني ،خليل بيدس ":عمال التراجيدية ويمثل هذا الجيل األ
  ).2004،رشيد(وغيرهم  ،"قسطنطين ثيودري و ، وجميل البحيري، شاكر الكرميوأحمد

 فقد جاءت ،ولعل رائعة محمود سيف الدين اإليراني التي بلغت ذروة عالية من الجمال القصصي
  ...يلة الحزينةج القصيدة الغنائية الحماسية الجموههذه القصة رومانسية تتوهج بالمشاعر الوطنية تَ

  
  .محمود سيف الدين اإليراني :ج من الجنةقصة الخرو

لية  والثانوي في كاالبتدائي في يافا وأنهى تعليمة )م1914( عام اإليرانيولد محمود سيف الدين 
 فنشر المقاالت في الصحف ، في الكتابةنشطد الفرنسية ويِجنجليزية ويف اإلعِروكان ي ،الفرير

 . " والرائدكالشباب"وفي المجالت الفلسطينية " فلسطين  واإلسالميةكالدفاع والجامعة ": الفلسطينية
 والتعليم ، التربيةبوزارة للتعليم الخاص ومديراً، لمدارس ثانوية  ومديراًل في التدريس معلماًِمعو

 اإلعالم في وزارة  ثقافياً مستشاراًني على التقاعد عأحيلن  المعلم وبعد أ على تحرير رسالةومشرفاً
وبعض الدراسات ، األدبي في حركة النقد أسهم كما "أفكار"شرف على تحرير مجلة أ و،األردنية
 في المجال نشاطه إلى تعود شهرته ولكن األوروبي الثقافة في الفكر عالمأ عن بعض األدبية
  : مجموعات قصصية هي أربع أصدر فقد ،يالقصص
 .وفيها ظهرت تباشير فنه القصصي )1937(  الشوطأول  -1
 ).1956( مع الناس  -2
 ).1962(قل الثمن وما أ  -3
 ).1964( متى ينتهي الليل  -4

 )م1974( وتوفي عام أقاصيص من الغرب والشرق"     وله مجموعة قصصية مترجمة بعنوان
  .)1998اإليراني،(
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  :لقصةعرض ملخص ل

 نتجت التي أأرضه قَِش وعفاكهته بأحبائع الفاكهة الطيب الذي "   خميسأبو "تروى القصة حكاية 
قبلوا على دكانه الصغير  بكل سعادة ورضا، فأحبه الناس وأل على عملهبأقَله هذه الفاكهة، و

 بما يعود عليه من رزق يفي بنفقاته  الفاكهة، وكان قانعاًأصنافيشترون منه ما لذ وطاب من 
السبب ربما كان و ذا عز ومال وجاه، وأصبحوب الحرب، شُ قد تحسنت بعد نُأحواله ن أإالاليومية، 

 ذلك  وقد شهدت،بة ال تليق به وبماضيه المشرقيِر معمالوأفيما صدر عنه فيما بعد من تصرفات 
س برجها الشامخ في الساحة العامة، كما شهدت كل أحداث المدينة، ساعة المدينة القائمة على رأ

وسلقد شهدت هذه الساعة التَلت حركة الزمان فيها ببطء وقوة واستمرارج حبيأل  غير الخلقيلو 
من مظاهر الفسق والفجور، ثم " الظريفية " ه على مشاهدة ما كان يجري في ملهى رصوِح" خميس

 بعدها ماله دقَ فَ،جحيم إلى هلت حياتوح" فتحيه"  تدعى ماكرة مع راقصه لعوب الخطيئةوقوعه في 
 سواه من إلى وتركته وذهبت ت حاجتها منه ملتهضن قَ، وبعد أأخالقهه وساءت حره ومرِشوِب

 عمق الخطأ الذي وقع فيه، وحمد اهللا الذي كروأد نفسه، إلى خميس أبولتفت الشباب، وبعدها ا
 والراحة له السعادة أعادتالتي " زهيه "أحالمهخلصه من هذه الفتاة اللعوب وقرر الزواج من فتاة 

ساعة التي  المشاعر على التلكط المؤلف سقه وبشاشته وبنزعه رومانسيه أرِبِش، فعاد له ةنينأوالطم
 خذتأ فقد ،لطُن هذا لم يغير أ. ل حركة الزمانجسرجها وتُ بقكانت ترقب الموقف من فو

 غريب إحساسنتابه  وا،اهيحعالمات القلق تظهر على مت د خميس وبأبي نفس إلىالهواجس تتسلل 
بشموخ س البحر تلك المدينة التي تربض عرو" يافا" الحبيبة  لمدينتهغامض بأن القدر يخبئ

واعتزاز على الشاطئ وظلت عوكان له شرف الدفاع عنها عام  عبر تاريخها األعداء على ةصي
  . من كل طامع وحمايتها في سبيلها للتضحية زال مستعداً و ما)م1929(
  

ب المجاورة التي بيمن تل أساقط على مدينته خذت قذائف العدو تت إذ أ،لقد حدث ما كان في الحسبان
 أكثر من حصاه تحت نعلها تستطيع لن تكون" ي حساب ألنها كما يقول الكاتب يوم ألم تحسب لها

 عليهم أبناء يافا البواسل بإمكاناتهم المتواضعة وأسلحتهم القليلة درفَ "ن تسحقها في كل لحظه أ
والتطوع في ،راء بندقية  خميس إلى ش فادحه، وقد دفعت هذه األحداث أباوأوقعوا بهم خسائر

م على حدود بلدته في حِكستَ وي،اً وصار أبو خميس يبيع الفاكهة نهار،صفوف الحرس الوطني
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الخسائر في صفوف المعتدين  هو وأصحابه اًعوِق مليالً" بيت يم"مقابل مستعمره " الجبلية "هاطرافأ
تواصلة مما أوقع الكثير من الخسائر  وم،ةفَثَكَ على يافا بصورة من العدو واصل اعتداءه أريغَ

 تلك األخبار التي وصلتهم عن سقوط  ومما زاد األمر سوءاً،وأحدث في قلوب الناس الهلع والخوف
درك اليافيون حجم  حينئذ أ،افق ذلك من قتل وتشريد وما ر "  موسىأبي "مدينة حيفا وانتحار القائد 

وزوجته ا أبو خميس م أ،بدأوا يرحلون عن بلدتهمو، التي تنتظرهم فدب الفزع في نفوسهمأساة الم
 ليستقرا في عمان تمأل قلوبهما األلم والحسرة على ، إلى األردنا مع من خرج واتجهفقد خرجا

  ).1998اإليراني،(جنتهم التي خرجوا منها 
  

أضواء  لِقأن ي الكاتب صة من العمق والصفاء بحيث استطاعق بالوطن في هذه القلُّعتَ الَيبدو أن
فاكهته في قمة صفائه وسعادته ببطل القصة،  ة جميلة على هذه العالقة بين أبي خميس،ساطع

  .الجميلة وأرض الوطن
  

 "الحاج مصطفى"و" س خميأبي"ارع نجاح البررة بأرض وطنهم مثل وقد أوضحت هذه القصة بفن ب
وقد كان   أبناء وطنهما،لهما ومق الصلة بين عمعها وذلك ِلِرِيزها من بين غَيموتَ،بائع الكباب 

 له في  أحسن في الحرب يتضح من جلسةً حين بدأ يكسب كسباً" خميسأبي"ور في شخصية طَالتَ
ا أم ." خميسأبي"لوسج للرقابة الفنية بين الساعة و هذا التنبيه وكم كان جميالً،مقهى على البحر

ليافا " خميسأبي"ب ح ،حتى أنها كانت هي الدنيا في ،من األيام ب في يوم غلَتُوعدم تصوره أنها س
 لنجاح التكنيك الفني في هذه القصة اًفَِعس بالخطر لدى البطل م، وكم كان اإلحساس الغامض،نظره

أبو "جعة على جعل مش"خميس أبي "ؤلف للحياة ووشائجها من حول  الموكانت األبعاد التي رسمها
 جعل البطل يحس  ومن ثملوطن الواسع كله،وا من ثمرات الوطن القريب  رائعةًثمرةً" خميس

 في لحم "في روعة بالغة"صة القول إن هذه القصة قد تجسدت وخال.....بالخطر على كل هذا
وحبذا لو انتهت هذه القصة الرائعة التي تبدو كأنها قصيدة حماسية عند تلك الدقات التي .......ودم

  ).1966،ياغي(كانت آخر ما سمع وهو خارج من يافا
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  .سميرة عزام: خبز الفداء "قصة 

درست  و،ئلة أرثوذكسية معروفة في المدينة لعا)م1972(،عام  في مدينة عكا  ولدت سميرة عزام
ثم عملت معلمة في  والمرحلة الثانوية في تكميلية الراهبات في حيفا، المرحلة االبتدائية في عكا،

رت ناظرة وفي هذه الفترة كانت تنشر وبعد عامين صا حدى المدارس وكانت في السادسة عشرة،إ
زحت مع عائلتها إلى لبنان سنة ن ".فتاة الساحل "وتوقع باسم  "فلسطين"بعض المقاالت في جريدة 

 في  قرأت إعالناًوهناك. لعدة أشهر قبل االنتقال إلى بيروت" فالوغا " بلدة وأقامت في ).1948(
ثم غادرت إلى العراق  بطلب لهذه الوظيفة،فتقدمت  إحدى الصحف عن حاجة العراق إلى معلمات،

وفي أثناء  .وبقيت هناك سنتين عادت بعدها إلى لبنان حيث التحقت بمدرسة اإلناث في مدين الحلة،؛
 " أديب يوسف حسن"يم في العاصمة العراقية يدعىِقفت إلى شاب من الناصرة يرعإقامتها في بغداد تَ

زمة ألضت على مشارف جرش ،رع تَ،إلى عمانمن بيروت  بينما كانت في طريقها .وارتبطت به 
  ).م1967(قلبية صاعقة توفيت في أثرها عام 

  :من مؤلفاتها
  ) .1954( أشياء صغيرة-1
  ).1956( الظل الكبير-2
  ).1960( وقصص أخرى-3
  )1997أبو فخر،( ).1963( الساعة واإلنسان-4

  
  :قصةعرض ملخص لل

 اًحد أفراد الحرس القومي ويعمل مدربأ" رامز"يدعى " عكا"ينة من أبطال مدنها تتحدث عن بطل إ
اختارته لجنة ،ويسهر على حماية مدينته من األعداء ليالً ،للفتيه والفتيات على حمل السالح نهاراً

حيث .  والجرحىقد فيه المناضلونروكان ي ،االنضباط لحراسة مستشفى صغير أقامه جيش اإلنقاذ
 هي "سعاد" وأدرك بأن "سعاد" في غرام "رامز" حيث وقع "سعاد" تدعى اهاتعمل فيه ممرضتان إحد

الفتاه التي كان يم بها لُح.  
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 وتشريد أهلها إلى "حيفا وعكا"بدأت العصابات الصهيونية تهاجم المدن والقرى مما أدى إلى سقوط و
 في مقدمتهم تستقبل "دسعا" وقام المتطوعون بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة وكانت ،مدن الجوار

 بعد حرب اإلشاعات التي اًوءولكن األمر ازداد س، وتوزعهم على المستشفيات ،الجرحى والمرضى
ئت بأخيها يحضر شاحنة يضع وِجفقد فُ الرحيل عنها،وأخذ أهلها يفكرون في  .روج لها األعداء 
أمامها إال الفرار إلى جد فلم ت . وطلب منها الصعود معهم فرفضت فضربها،زوجته وأوالده فيها

د خطير وتفاقم الموقف وأصبح ِج ،وحينما وصلت إليه أخبرته بما حصل معها ، تحبالبطل الذي
 . يتسللون للقرى المجاورة لجمع األسلحة  وخمسة من أصحابه"رامز"بدأ  ،في ظل شح األسلحة

 "رامز" قَِع وأصدقائه حيث ص"لرامز"بل اللجنة الوطنية لتوصيل الطعام  من ِق"سعاد"لقد تم اختيار و
 ،حين رآها أمامه تحمل صرة الطعام وبعد أسبوع اندلعت معركة لم تهدأ إال بعد مرور ثالثة أيام

 وإذا ، يستعد للخروج ليطمئن على بلدته وإذا بصوت رصاصة فاستطلع األمر"رامز"وبينما كان 
 لحظات حتى لفظت أنفاسها تمِضعام وتضع يدها على صدرها ولم  تحمل صرة الط"سعاد"بحبيبته 
ت غَِبتها وقد صرا صأم ، بدفنها ومواساته بحالة من الذهول وقام زمالؤه"رامز" يبِصُأف. األخيرة

 لم يحتمل أن يرى "رامز"إن  ،حتى أصبحوا عاجزين عن الوقوف ،بدمائها فقد وضعوها جنباً
 ليحكي لهم قصة افتداء الحياة بالجسد والدم،وجاء قراره بعد تردد مع النفس  ،إخوانه يموتون جوعاً

 لن ترضى أن "سعاد"إن   لرفاقه وقال لهم األرغفة وقدمها راكعاًجرخَونادى إخوانه وفتح الصرة وَأ
  ).1982 عزام،( نموت جميعاً

  
ة بالبطولة البسيطة الجميلة قصة خبز الفداء قصة رومانسية من قصص فلسطين المحاربة، غنيإن  

ال بالرمز تَخَ وهي فوق ذلك تَ،بأضواء كأنها أضواء الشعر الغنائي الحار المتورد األجنحة،ة ومشرق
العميق الجميل المر لجهاد الفتاة الفلسطينية وحبها الشريف الخصب وبطولتها الرائعة في أشد طَّع

ائية تتغنى  والقصة لهذا كله كالقصيدة الغن، فيهاأودت بأجمل ما في فلسطين وأروع مااأليام التي 
 ،بث عدوها بل أعدائها ومكرهموخُ  وأرضها الجميلة،،بالشخصية الفلسطينية بكل أبعادها وظروفها

نسياب الحياة الفلسطينية في محنتها بكل أضوائها وظلماتها  استطاعت أحداث القصة أن تنساب اوقد
وعلى مسرح ،الظروف  في أعقد فاجعة، واستطاعت كذلك أن تَنَمى والومواقفها النظيفة الشريفة،

 في الجهاد خَفَفنما هذا الحب ونَ، والفتى الفلسطيني ، بين الفتاة الفلسطينية مشرقاً جمالًالبطوالت حباً
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 إلى أن هذه َليخَوإن انتهى بفاجعة المأساة الفلسطينية األليمة والذي ي ،الكريم حرارته وبطولته
  ).1966،ياغي( الفلسطينية في غير مواعظالقصة من أجمل القصص التي تحكي حكاية المأساة 

   
  :الرواية في األدب الفلسطيني المقاوم

ن صياغتها لم تخرج عما أرادته  فإ،ياِمصص التي صاغت هذا الجرح الدإذا كانت هناك بعض الق
 ، يتبعه من تقريرية ومباشرةوما ،القصيدة الخطابية لنفسها من اللجوء إلى المستوى السياسي فحسب

غتصاب  فأوجزت فكرة اال،اإلنسانية الكبرىق دون الداللة يضى القومي الالق من المعننطواال
هذا العصر هي التفرقة إذ كانت مأساة و ، ولم تحاول فقط إضاءة الفكرة العنصرية،بهنَوالَ

غتصاب أنشأت عليها دولة االن كارثة فلسطين قيام إسرائيل في الدعامة األساسية التي  فإ،العنصرية
 إنسانية شاملة ا القومية في فلسطين جراحاًنَراحح ِجصِبومن هذه النقطة تُ ، العنصريةهي الفكرة،
 شكري،( لطبيعتها في عصور البداوة والظالم ا في الضمير البشري من نبضات كارهةعمق مِل

1979.(  
  
زت يات التي ممتلك الِسفلسطينيون لم تتجاوز الاب تَّكُالها مد المحاوالت الروائية التي قَ جاءتدوق

 وخالل ، لهمومها من القضية الوطنية محوراًالمحاوالتن جعلت هذه  وإ،الرواية العربية التعاطفية
 هو اً واحداًت الروائية الفلسطينية سوى اسماوالس المحركَلم تُ) م1967( إلى )م1948(السنوات من

ا ما عدا  أم"ما تبقى لكم" ثم " ال في الشمس رج ": همام عملين متميزيند الذي قَ"غسان كنفاني"
ين يكاديم باهتمام الدارسين واألإال لم تعد تحظى األخرى عمالواأل األسماءن هاتين الروايتين فإ
نقطه ) م1967(وما زالت هزيمة حزيران ، في التعبير الفني عن القضية إخفاقهاالذين يشيرون في 

 المحتلة الذي تميز األرضاللها على النتاج الروائي في ظل في الواقع العربي وقد عكست وحتَ
أبو (ورنت بحركة الشارع  ما قُإذا وضعف مستواها ، بضائلة حجم الكتابة الروائيةطويالً
  ).1980مطر،

  
  
  



 
 

52

  : الروايات الفلسطينية أسماءومن 

• ميل حبيبي  للكاتب الفلسطيني إ)م1968(يام الستة ية األداِسس. 
 .را إبراهيم جبراجب) م1970(السفينة  •
 . غسان كنفاني)م1970(أم سعد  •

   
  :كمثال للرواية الفلسطينية المقاومة ، لغسان كنفاني " رجال في الشمس" رواية  الباحثةرتااختلقد 
  

  غسان كنفاني :رواية رجال في الشمس

ف  وعاش في يافا واضطر إلى النزوح عنها كما نزح آال)م1936(ولد غسان كنفاني في عكا عام 
 في حيث أقام مع ذويه لفترة قصيرةني؛ تحت ضغط القمع الصهيو)م1948 (الفلسطينيين بعد نكبة

 ،عمل كنفاني منذ شبابه المبكر في النضال الوطنيو.  ثم انتقلت العائلة إلى دمشق ،جنوبي لبنان
في ) األونروا(غوث الالجئين الفلسطينيين  لتربيه الفنية في مدارس وكالة وبدأ حياته العملية معلماً

لرسم والرياضة في مدارسها ل حيث عمل مدرساً؛ )م1956( انتقل إلى الكويت عام ،ثمدمشق
انتقل ثم .كما بدأ إنتاجه األدبي في الفترة نفسها  ،وكان في هذه األثناء يعمل في الصحافة .الرسمية 

ثم أصبح عام  ،ةاألسبوعي" الحرية" لجريدة  أدبياًحيث عمل محرراً؛ )م1960(إلى بيروت عام 
 )م1969(حتى عام " الحوادث" و"األنوار"كما عمل في " المحرر " لتحرير جريدة  رئيساً)م1963(

 في الثامن  في بيروت لتحريرها حتى استشهادهوبقي رئيساً،األسبوعية " الهدف"حين أسس صحيفة 
 ،ائي والقاص والناقد للكاتب السياسي والروا خاصاًيمثل كنفاني نموذجو .)م1972(من تموز لعام 

 جائزة )م1969(وقد نال عام .  في حياته ونضاله واستشهاده  كما كان مبدعاًباتهاكت في فكان مبدعاً
منظمة "كما نال جائزة  ،"ما تبقى لكم " رواية عن روياته ألفضل" أصدقاء الكتاب في لبنان"

 عام إفريقيا آسيا ابتَّكُ اتحاد حهايمن التي " اللوتس" جائزة ونال ،)م1974(الصحفيين العالمية عام 

  : مؤلفاته ومن )م1987(
 برقوق ،واألطرش األعمى،،العاشقسعد أم ،لكم تبقى ما ،الشمس في رجال ،الحزين البرتقال أرض

  ).1987،كنفاني( األخير الشيئ ،الميت األحمر اللوتس،الحايك ليلى قتل من ،نيسان
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 يخص أمة في فترة تاريخية بعينها وليس قدم نسيجاًت" رجال في الشمس" إن رواية غسان كنفاني
 ،المقاومرح األدب الفلسطيني أنها كعمل فني تضع لبنة أساسية في ص.  في أمة يخص أفراداًنسيجاً

 والمكثفة للمالمح األساسية ،م الصورة الفنية المعادلةِدقَواقتصد بهذا مجموع األعمال األدبية التي تُ
كون على ما ت أو ،وعابر ينتج عن ظروف تاريخية طارئهما هو وقتي  سواء ،للشعب الفلسطيني

 إلى  به وهذا االنشغال يدفع بتقديم هوية شعبه غسان كنفاني منشغالًمدى آالف السنين، وكان
ويتضح لنا هذا في نسيج .  ويسهل له مهمته ،يفي بطموحة،االجتهاد في البحث عن شكل فني 

 إنها الرحلة الكالسيكية ولكن ،هذه الرواية الرحلة الفلسطينيةر وصحيث تُ "رجال في الشمس"
 ، وتبدأ من نقطة القوة والقدرة والثقة لتتطور إلى النقيض،فهي ليست من أجل المعرفة. باختالف

 ي السنوات التالية للنكبةإنما للرحلة خصوصيتها الفلسطينية ف.  أو نبالءوأبطالها ليسوا ملوكاً
 ، من النارتبدأ هروباً.  عن الخالص إنها رحلة تبدأ من العذاب بحثاً.ات يخمسينوالممتدة عبر 

 حتى إذا ما وصلت إلى الواحة ،فإذا بالخطوات تتوغل من النار إلى النار  باخضرار الواحة،وحلماً
  ).1981عاشور،(تكون قد احترقت، فتصير الواحة والموت مترادفين

  
  :التعليق على الرواية

وترك وراءه ،د من أرضة ِرمزارع فلسطيني طُ: نتمون ألجيال ثالثة أبو القيس إن أبطال الرحلة ي
 القبض علية بسبب نشاطه السياسي شاب فلسطيني مطلوب: "أسعد" و،في المخيم زوجته وطفيلية

إذ ينتظر العم في المقابل أن ، وهو يعرف أن ثمن دينه باهظاً،ر لالستدانة من عمه لكي يهربطَي 
 عشرة يواجهه بمهمة اإلنفاق صبي لم يبلغ السادسة : "مروان"و ،هه حين تستقر أموريزوجه من ابنت

ى أخوه الذي يعمل في الكويت عن اإلنفاق على األسرة لَّخَ وتَ، في المخيمالصغارعلى أمة و إخوته 
وهكذا  ، وهو مجاهد قديم،سائق السيارة التي تحملهم إلى الكويت" وأبو الخيزران "،بسبب زواجه

تمع هؤالء الرجال األربعة في طريقهم من النار إلى الواحة من مخيم المذلة إلى كويت يج
ل نسيج الرواية كِّشَوأحداث تُ، صور عديدة لشخصيات ف إلىومن خالل هذه الشخصيات نتعر،النفط

 ، بقطاع عريض من شعبه في تلك الحقبة التاريخية بعينها"غسان"والصورة الكلية التي أرادها ،
 وتتردد كلمة ، الذي يتكبدون من أجلة كل المشاقول إلى الكويت هو حلمهم األخضرالوصف

وتمهد للمفارقة الساخرة المأسوية التي  ،ية تحمل في طياتها المعنى ونقيضهالوصول طوال الروا
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 فمن يريد الوصول إلى واحة المال علية أن يمر بصحراء العذاب ؛سوف تحملها لحظة الوصول
أن يتحاشوا حرس الحدود العراقي والكويتي فيخفيهم السائق أبو الخيزران في مخزن  وعليهم أيضاً،

 ، ألنهم يائسون من المياه وهم يوافقون طبعاًوالخالي طبعاً،الماء الضخم الذي على ظهر السيارة 
  أن ينهيوهو يحاول جاهداً، في نقطة الحدود الكويتية "أبو الخيزران"وال خيار آخر أمامهم ويتأخر 

 في االبتعاد عن نقطة  وحين ينجح أخيراً، وال يريد الموظفون اإلداريون الكويتيون تركة،معامالته
  ).1981عاشور،( الحدود إلخراج مسافريه من الخزان يكونون قد فارقوا الحياة

  
وفي بناء توتر الحدث ،إلى جانب التوفيق غير العادي الذي الزم كنفاني في رسم شخصياته 

ق الصورة المكثفة والدالة لرحلة العذاب ل هذا اإلنجاز هو خَ،نجاز أساسي اك إفهن ،وتصاعده
 وفي تفاعلهما يخلقان صورة ،إن هذين الرمزين معاًف.الفلسطيني كما تتجسد في الصحراء والخزان 

و ،ح هذه الصورة كصورة فلسطينية والفعالية كذلك أسهم في إنجا،فنية على درجة كبيرة من الرقي
ز لشرائح رِمل وتَِثم تُفهي أيضاً، والمميزة ،ر بحياتها الخاصةميات في نفس الوقت تَكل الشخص

  ) .  1981عاشور،(كاملة من الشعب الفلسطيني
  

 إذ  وموضوعاًإضافة للرواية الفلسطينية شكالً "رجال في الشمس" في رواية "غسان كنفاني" مدلقد قَ
حيث ؛ واإليجابية ،والقوى الفاعلة فيه وعناصره السلبية،مة استطاع عبر استيعابه للواقع التاريخي لأل

 فقدمت هذه الرواية رحلة ،جاءت روايته استعارة لحياة الشعب الفلسطيني في مرحلة من مراحله
 إلى أن التوازن ، حتى اآلن بعد مرور عشرات السنوات على كتابتهااالعذاب في صورة فنية لم تضاه

 واتخاذها لشكل الرحلة ،مق التجربة التي تنقلها للقارئوشكلها وع "رجال في الشمس"بين موضوع 
جعل لهذا العمل  أو المنطوق ت، سواء المكتوب منه، في التراث اإلنساني عميقاًاتمتد جذورهالتي 

  ).1981 عاشور،(  الفني وفي هذا األدب الفلسطيني عموماً"غسان" وفريدة في عالم مكانه خاصة جداً
  
 وتنطوي على المواعظ ،لقية خ والعناية هي الرواية التي تتضمن أهدافاً،يرة باالهتمامالرواية الجدو 
وتندد بالرذائل  ،د الفضائلجمهي التي تُ ةُقَالحفالرواية  ،إلصالح حال الفرد والجماعةوالحكم ،

 ،لى التأملوتدفع بالقارئ إ ، في النفوس تترك أثراًي النقية الخالية من كل وصمةوه. وإصالح السيرة
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فال يخفى ما للروايات على اختالف مواضيعها من التأثير الخطير في ،والحب النقي ،والرقي األدبي 
والعقول حتى اعتبرت أنها من أعظم أركان المدنية بالنظر إلى ما تستنبطه من الحكمة في ،القلوب 

  ).1977 أبو الشباب،( بر والمواعظ في تنوير األذهانوما تنطوي علية من الِع،تثقيف األخالق 
  

  :المسرحية في األدب الفلسطيني المقاوم

ه فن يزدهر وأنّ ،إن فن المسرح يتميز بأنه فن التجمع الجماهيري الذي يستجيب استجابة جماعية
 المسرح من أهم الفنون  ومن ثم فإن،وفي عصور اليقظة ،ل الفكري القوميحو في فترات التَدائماً

حيث أصبح ؛ لمقوماتها وتثبيتاً، و أكثر الفنون استجابة لدواعيها ،الثوريةالتي ترتبط بالحركات 
د الحاجة  أن المسرح كالفن حقيقة اجتماعية في ذاته والمجتمع في أشَّ،مثقَّفة لدى الجماهير الواضحاً

ر عن بع بحيث ي، لوظيفته االجتماعيةومن حق المجتمع على المسرح أن يكون واعياً ،إلى المسرح
ر العالم باعتباره وص كذلك ينبغي على المسرح أن ي. ويسهم في تشكيلها، وعصره وتجاربه،فكارهأ

  ).1980ياغي،( قدسةكفر بوظيفته االجتماعية المه ي فإنّوإالّ.ره  يساعد في تغيوأن.ير  للتغُّقابالً
ال - معظمة– فهو في ،يير الدرامشكال التعب من أالً مستقيكاد مسرح المقاومة أن يكون شكالًو

 الذي  تراجيديا وكموميديا وال يخضع كذلك للتصنيف الحديث نسبياًإلىرسطي يخضع للتقسيم األ
والمسرح ) والفودفيل،الميلودرام( مثل  جديدة وفروعاًغصاناًرتين أ، الشجرتين الكبيإلىضيف ي 

 عليها النقاد جرميات د غير ذلك من مسإلى ،مسرح العبث وأخيراً ،والمسرح السياسي،الغنائي 
هذه  الكثير من ادفَسرح المقاومة قد َأن م فال ريب أ. اآلن لىإ نشأته المسرحي منذ األدبومؤرخو 

شكال  عن بقية أ- ن لم تفصلهوإ- تستقل به يتصف بسمات جوهرية نأ،ولكنّه يكاد كال جميعها األش
نها ال  وأل، خامة دراميةا كانت بطبيعتهاهذ ل؛ الدرامي،والمقاومة في ذاتها صراع بين قوتينالتعبير

 ،"االنقسام"د معاناة ِسج فهي بالقطع ليست خامة تراجيدية تُ تأثرت فيها وإن،اإلنسانيةتتم داخل الذات 
 إلى واآلخر هو الشر ينتهي بينهما النزال ،حدهما هو الخيرتتم بين مطلقين ولو كان أ نها الوأل

 من المقاومة يستعيرولكن مسرح  . ليست خامة ملحميةفإنها بالقطع بس فيه،انتصار للخير ال لَ
 فهو يتبنى فكرة ، من مالمحهاكما يستعير من الملحمة بعضاً ،العالم التراجيدي بعض قسماته

  ). 1979شكري،( االنتصار النهائي
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  :لعبوشي لبرهان الدين ا "وطن الشهيد"لتوفيق فياض و" بيت الجنون" مسرحية  الباحثةرتالقد اختو
  

  توفيق فياض  :  بيت الجنون 

. ودرس في الناصرة،) م1983(،غام سطين فل في  في المثلث"ةبلَِيالمِق"قرية في ولد توفيق فياض 
طلق سراحه عام وُأ إسرائيل بالتجسس لصالح سوريا ضدها، تهمتهااعتقل مع شبكة ُأ )م1970(عام 

وبيروت ،إلى القاهرة ثم انتقل إلى دمشق  يِف ونُ، ضمن عملية تبادل أسرى مع مصر)م1974(
،الشارع األصفرالمشوهون": من مؤلفاتهو. يم في تونس حتى اليومِقوتونس وهو م ،."   
فبطلها الوحيد الذي ،ية الربط المعقدةنموذج للبساطة األصيلة التي تتم فيها عملهذه المسرحية  إن 

خرى ليثبت التحديات جميعها حول محور واحد هو  وأ، يعود بين لحظة تحديات متعددةتنازعه
 وحده على خشبة المسرح في  يقف"سامي ".األثقل اإلسرائيليالمواجهة المباشرة مع التحدي 

ه يتحدث عن نّإ،"توفيق فياض" أسمة المحتلة شاب األرضكتبها في ، ذات بطل واحدمسرحية
إلى ويقول مشيراً ،ص الجالسين بارتياب ويتفح،الجمهورينظر ناحية م به،وفجأة يتوقف ِلكابوس ي 

هنا ؟ماذا تفعلون بحق الشيطان ؟ ماذا تفعلون   تزالون هنا ؟الأ نتم ؟أ.. ماذا:"الجمهور باستغراب
  هنا،نكمأكدت أنسى  !منتهى الوقاحة  !للوقاحة يا  سأترك هذا البيت لكم؟ننيأظننتم !ياللغباء   !أوه
 ، تحتلون بيتيإنكم، أال أغفل عن ذلك مطلقاَتم عليحتَي.  أفعل  أنا كان علي مدت أنسى تماماًِك

كم بذلك دأِع .لن أنسى مطلقاً.ال.عن ذلك،ال ودون أن يردعكم قانون  . ودون مبررتيحريتسرقون 
  ).1977كنفاني،(ر بوعديأبنه لسوء حظكم ولكنني سإ
  

  :لمسرحيةعرض ملخص ل

 دعالمة بارزة في أدب المقاومة في فلسطين المحتلة، "فياضلتوفيق  ""بيت الجنون" مسرحيةتُع 
 ه وحد"سامي" فالبطل ، ونبوءة، وموقف،نها تفسير من صرخة شجاعة إأكثر  ومضموناًفهي، شكالً

 عن الموقف إعالن في المسرحية ولكنها  تكنيكياًليست رفاهاً" وحده" وكلمة هو بطل المسرحية،
 وحين يقف على مقدمة المسرح ،ب المسرحية طرف في لُ،طل البيواجههوالجمهور الذي  بالشكل،

 هكذا؟ لماذا تتخذون جميعكم نفس إليلماذا تنظرون  : " بارتيابفيقول غريبة ظاهرةيواجه فجأة 
  "؟أحدثكم أو؟ إليكمالهيئة حين أنظر 
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 بينه  مروعاً، المطرود من عمله يعيش في غرفته الصغيرة كابوساًواألدبدرس التاريخ  سامي منإ
 األمورتتضح  "المتفرجين"ولكنه حين يواجه   يأخذ طابع الجنون،باألموروبين نفسه، ثمة اختالط 

 الفني األداء في والمباشرة هنا ليست ضعفاً ،مامه ويأخذ حواره مع نفسه طابع الوضوح والمباشرةأ
وا ليقبضوا عليه حاصر بالذين جاءنه م وفي النهاية حين يشعر أ،قها الخاصولكنها ضرورة لها عم

 "بيت الجنون"وليست مسرحية   ليس سامي إال كلمة المقاومة،.بب وبالريح الغربية، وبالكابوسبال س
لى حد بعيد مخدوع وإ رب مالحق من الخارج ومن الداخل،فهو رجل معزول، محا  قصتها،إال

  ينسى،إالويعد  وال يخاف، وممزق ومشوش وشبه يائس ولكنه في نهاية المطاف يقاتل وحده،
طَوحين يالرؤيا الواضحة إلىيعود فجأة   والظروف وجزرهما،اإلنسان عنه فوق غماًوف ر 

د العزم على عِق تحديات داخلية وخارجية، ويولكن هذا اإلنسان الوحيد الذي يواجه منفرداً والمباشرة،
 ،نفسهرة فسامي  مصغأو، رؤيا مجتزأة إلى اإلطالقال يخضع على   نهايتها،إلى بمعركتهالمضي 

ن كان وإ هو ،ومسألته إبعاد موقف مدرك لجميع إلىيتوصل في نهاية المطاف " بيت الجنون"بطل 
نهمأ اإلطالق ينسى على د المشاهدين بأالِعياقتحموا بيته، وي ن أر ِبتَعأكتافهي على لِقهذا االقتحام ي 

بالرغم من  –وهو يرى  هذه الصورة،ه ال يخدع نفسه باجتزاء مشكلته على نّ أإالّ مهمة عاجلة،
ويشير   لقضية االقتحام هذه،األخرى بعاداأل -  فوق رأسه وثقل الكابوس المباشر الذي يجثمتشويشه

  ).1977كنفاني،(  والعربية والعالمية واالجتماعية أيضاًة حدودها المحليليها ببراعة متلمساًإ
  

  : برهان الدين العبوشي :وطن الشهيد

تلقى علومه االبتدائية في مدرستها ، ) م1911(، عام  بفلسطين "جنين"دين في مدينة ولد برهان ال
عة األمريكية في  في الجامة ودرس سن،"نابلس"والمرحلة الثانوية في كلية النجاح الوطنية في مدينة 

 ، اشترك في الحركات الوطنية الفلسطينية، من مواصلة درسته ألسباب وطنيتهولم يتمكن،بيروت 
 السلطات البريطانية اعتقلته. ثورته ضد االستعمار البريطاني ب "  الشيخ عز الدين القسام"اصرون
زاول فبغداد و، فدمشق ،وبعد اإلفراج عنه نزح إلى بيروت. لت تنقله من معتقل إلى معتقلوظَّ

د حلب قص. الني ضد اإلنجليز إلى ثورة المرحوم رشيد عالي الكي وبعدها انضم.التعليم مدة سنتين 
لى توعية الفالحين من  الشعب الفلسطيني ع في بنك األمة وحضاًعمل موظف. ومنها إلي دمشق 
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 خاض المعارك مع )م1948(إلنجليز وفي عام ا حارب اليهود و)م1947(وفي سنة ، بيع أرضيهم
هنة ل موازذ يخيوش العربية وسافر إلى العراق وأجسافر إلى بيروت بعد انسحاب الو.جيش اإلنقاذ 

  .)1990 الجوزي،( )م1995( ،وتوفي عام  على التقاعديَلِحالتدريس إلى أن ُأ

  

:لمسرحيةعرض ملخص ل  

 تتكون من خمسة فصول ،) م1974(، صدرت عام مسرحية شعرية "وطن الشهيد"مسرحية  إن 
ومؤامرات  ،وبيع األراضي موضوعها سياسي وطني يتعلق بفلسطين، ،باللغة العربية الفصحى

  .والعمل على رأب الصف العربي والدفاع عن األرض الطهور فلسطين  ،اليهود

سخط و ،"وجمال باشا" ،" دمشق"أبنائه حوليدور البحث بين الشريف حسين و"في الفصل األول 
" حاخام"يجتمع حول طاولة عليها خمسة رجال من اليهود أحدهم : الفصل الثاني في و  .العرب

تدخل ،الفصل الثالثو . ويسترسلون في أحالمهم وأمانيهم،ليتحدثون عن التبرعات وجمع الما
 "حليمة"يكون مع .ل عليها امرأتان ورجال كلهم عربقِبتُ مبرقعة تصيح وتلطم وجهها فَ"حليمة"

 : الفصل الرابعو.هل مات زوجك أفصحي؟ ما جرى ؟ فيسألها أحدهم ما خطبك؟ ،أطفالها الباكون
وفي  ."الخليل" وذلك في جبال "عبد القادر الحسيني" والقائد "اصسعيد بن الع"يجري حوار بين القائد 

 ، ومندوب مصر، والمندوب السعودي،ن خالله إلى كل من مندوب العراق نستمع م:األخيرالفصل 
  ).1990الجوزي،(ومندوب لبنان، ومندوب سوري، ومندوب األردن ، ومندوب اليمن

 ؛سيئة التي كانت سائدة في فلسطينالسياسية التمثل ثورة على األوضاع  "وطن الشهيد" مسرحية 
 العظمى كما "بريطانيا" وهي ،وجبروتها،كان العرب فيها يقاومون دولة كبرى لها قوتها حيث 

لقد تفننت دول االستعمار و . واألمموب،العالمية التي تلعب بمقدرات الشعيقاومون الصهيونية 
مختلفة تَها بألوان تَبغَبابتداع المبادئ السياسية وصو هي كلها ترمز إلى غاية واحده لألبصارميةًع ، 
  ).1990الجوزي،(والظلم على الحق  ،وطغيان المادة على الروح وهي استعمار القوي للضعيف،

وفي ،مها المتجمع خَ بحركة المجتمع في زتصاالً المسرحية من َأشَد الجهود ا الجهودلقد جاءت
 ولكنها ستكون ممتعة فإنها ، وقد تكون شاقة،لة هذا الفن طويلةمجاالتها الجماهيرية ومع هذا فرح
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وهي في ،تلك القمم التي تستشرفها األمم  ستصلنا بتلك القمم المغرية في الزخم الثقافي لألمم ؛
ِريطريقها الحضاري وحركة سوليس هناك من فن يجمع بين كل الفنون،،ا االجتماعية نحو األمام ه 

وجمالية أكثر من الفن ،س فنية سع على ُأِمج ويّ،قسِّنَ وي،م ما يأخذظِّنَ وي،ويأخذ من جوهرها
                                ).1980 ياغي،(المسرحي 

 

  :خاص باالتجاهاتالالنظري ر اإلطا 2.2

 وهو ،يحتل موضوع االتجاهات أهمية خاصة فاالتجاهات من أهم نواتج عملية التنشئة االجتماعية
 أهم  وأن، في ضبطه وتوجيهه أساسياً الوقت من أهم دوافع السلوك التي تؤدي دوراًفي نفس

ف لمشكالت العصر كيوظائف التربية بصفة عامة أن تكون لدى الناشئة اتجاهات تساعدهم على التَ
  ).1998دويدار، ( المجتمع  تطورعوقوالتي قد تَ، االتجاهات غير المرغوبة رلى تَغَييوأن تعمل ع

أو ،شخاص  نحو أى االستجابة بأنماط سلوكية محددةؤهل الفرد إلشير االتجاهات إلى نزعات تُتُو
 تتفاعل فيه مجموعة كبيرة من  معقداًينة وتؤلف نظاماً أو أشياء مع، أو أوضاع، أو حوادث،أفكار

ى تبسيط و دينامكيتها سينطوي علأ، أي محاولة لتحليل طبيعة االتجاهات  وأن،المتغيرات المتنوعة
 وتخضع ، االتجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسابها وتعديلها بالتعلمن حيث إ، بهذه الطبيعةّلمِخ

 ؛فقد تتكون بعض االتجاهات بالمالحظة والتقليد ،للمبادئ والقوانين التي تحكم أنماط السلوك األخرى
يثُحيعمل الطفل على مالحظة خوة واألخوات نماذجين واإلد وبعض الراشونباء والمعلم اآلشكل ي 

 بمجرد سلوكية واالتجاهات يمكن اكتسابها أن العديد من األنماط ال"ندورابا "وقد بين ،سلوكها وتقليده
 المعلم كنموذج في  يؤديه بأهمية الدور الذي يمكن أنوهذا يوحي،وتقليده ،مالحظة سلوك النموذج 

تصر تأثيره على الجانب المعرفي فقط بل  إذ ال يق،نة عند طالبهتشكيل بعض االتجاهات المعي
أقوالهم وقد رهم في علميهم أكثر من تأثسلوك م، وقد يتأثر األطفال في يتناول الجانب العاطفي أيضاً

من االتجاهات جرائي فالعديد  بنوعيه االستجابي واإلاهات أخرى نتيجة التعلم اإلشراطيون اتجتتك
 وبخاصة في المرحلتين االبتدائية وما قبل االبتدائية ،المدارس تتطور لدى تالميذ السلبية وااليجابية

وغير السارة ببعض األنواع التعليمية والمدرسية ،من خالل إشراك بعض الخبرات االنفعالية السارة 
  ).1985،نشواني( أو أحجباهم عنها،األمر الذي يؤدي إلى إقبال هؤالء التالميذ على المدرسة 
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ثم يتبلور بالتدريج حتى ،حمله الفرد من خبرات ما يكتسب نتيجة  ياًستعداد ا يعداالتجاه النفسيو
 وعالقته بالناس ونظرته إلى شتى نواحي الحياة ، تؤثر على سلوك الفرد ثابتة نسبياًيتخذ صوراً

ثم ال تلبث أن تتآلف وتترابط وتتماسك في شكل واضح  ،وهو يبدأ على صورة نزاعات بريئة مشتتة
  معيناً إدراكاً،دمن بوجه عام أدراك الفرتضوتَ، هي الموضوع المركزي في علم النفس ،واالتجاهات

 وقد تكون هذه ،أو اجتماعية نحو أفراد أو جماعات،أو دينية ،أو اقتصادية ،موضوعات سياسية 
    .)1998 دويدار،( لألشياء أو األفعال اً حسيالموضوعات تجسيداً

  : في علم النفس ما يلياً كبيرت اهتماماً االتجاهات التي نالمن تعريفات

 شير إلى الجانبي هأنّ البعد، بمعنى أحادي بسيط، أو مفهوم االتجاه تشير إلى أن تعريفات  -أ
 أو األشياء أو األشخاص تجاه الفرد يتبناه الكراهية، الذي أو التقويمي بالحب فقط، أو الوجداني

  . الموضوعات

 النفسي االتجاه أن تؤكد االجتماعي، والتي النفس علم في الباحثين معظم يتبناها التي التعريفات - ب
 الًفضيتضمن   إنهفحسب، بل لألشياء التقويمي حكمه أو الفرد مشاعر يعني ال همركب، وأنّ مفهوم
 عن الشخص ومعتقدات يشير إلى أفكار المعرفي، الذي المكون هما آخرين مكونين ذلك عن

 نحو لالستجابة االستعداد أو ،الشخص يشير إلى ميل السلوكي، الذي ن والمكو؛تجاهاال موضوع
 موضوع نحو به يقومس أو؛ سيفعله أنه الفرد يقرر ما السلوكية، أو مقاصده االتجاه، أو موضوع
  ). 1983سويف،  (االتجاه

في بيئته ختلف األشياء  نحو متناسقعلية في شكل مزعاته الِفشاعره ونَظم منتَرد تَفَمو الَومع نُ
  :هي مكونات لالتجاهات ثالثةو

ن إلى أسلوب شعوري عام يؤثر في استجابة قبول يشير هذا المكو: ن العاطفيالمكو  ) أ
  ،دون وعي منه للمسوغات التي دفعته إلى االستجابة بالقبول ،موضوع االتجاه أو رفضه

 .أو الرفض
وجهة نظر ،التي تنطوي عليها ن على الجوانب المعرفية يدل هذا المكو: ن المعرفيالمكو ) ب

الل  من خويتوافر هذه الجوانب عادةً ،الفرد ذات العالقة بموقفه من موضوع االتجاه
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 فالطالب الذي يظهر ، التي يعرفها الفرد حول موضوع االتجاهالمعلومات والحقائق الواقعية
ت حول طبيعة ل بعض المعلومالَّ قد عليه نحو الدراسات االجتماعية مثالًياستجابات تفض

جتمعية نجاز حياة موضرورة تطويرها إل،ياة االجتماعية هذه الدراسات ودورها في الح
  .والتقويم، والمحاكمة ،والتفكير، أمور تتطلب الفهم يوه،أفضل 

 نحيث إ ،نةاط محددة في أوضاع معيم وفق أن معينن إلى نزعة الفرد لسلوكيشير هذا المكوو
حيث تدفع الفرد إلى العمل وفق االتجاه الذي يتبناه  ؛لوكسهات ِلِجموعمل كَاالتجاهات تَ

  ).1985 نشواني،(

  

  :تكوين االتجاهات وأسس تباينها 2.2.2

التجاهات  ا وتتكون، واالجتماعيةاالتجاه مفهوم شاع استخدامه بين الباحثين في العلوم النفسية
وتثير في ،رضي دوافع مختلفة لفة تُوالعواطف من تكرار الفرد بموضوع االتجاه في مواقف مخت

وقد  ،ير في نفسه مشاعر متنافرة ومؤلمةوتث،حبط لديه بعض الدوافع  أو تُ،نفسه مشاعر سارة
. وتقوم القابلية لالستهواء بدور كبير في تكوين اتجاهاتنا،يتكون االتجاه نتيجة صدمة انفعالية واحدة 

أو ،أو مناقشة ،فكار دون نقد له لآلراء واألقب وتَ،فردديق للصتَالويقصد بالقابلية لالستهواء سرعة 
 يعتنقها عدد كبير أو كان ،أو ذات نفوذ ،ن كانت صادرة من شخصيات بارزةإو،  خاصةاتصفحتَ

  ).1998 دويدار،( من الناس

  

القضايا التي هي فروع ألصول المحيط الشامل  ثير منحو كَ أن يكون اتجاهات نَيمكن للفردكما 
 إنشاء الدولة  فمثالً،نةنة نحو قضية سياسية معياتجاهات معي بمعنى أن الفرد يمكن أن يكونللفرد 

أخرى عرفت بعدائها الدائم أليدلوجية المجتمع وِق القات سياسية مع دولةعيمه قد يد اتجاهات ِلو
 ننوو قد يكاالجتماعية نجد أن األفرادوكذلك من الناحية  ،األفراد نحو ذلك القرار سلبية لدى

وسط  وسلبية نحو مهن أخرى، كذلك فإن الفرد الذي يعيش في،اتجاهات إيجابية نحو بعض المهن 
اآلخرين  يتكون لديه اتجاه إيجابي نحو األفرادمجتمع أسري مستقر فإنه في األغلب األعم س

متعاونيناً من حوله أشخاصالمحيطين به كأن يشعر الفرد بأن ،حقيق أهدافهم ت عملون من أجل وي
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ه فإنَّ،متعددة  ضطرب ويعاني من مشكالتسري م، بخالف الشخص الذي يعيش في وسط ُأجميعاً
 فيعمل على ؛بمثابة عبء عليهم هويشعر أنّ، ما يتكون لديه اتجاهات غير إيجابية تجاه اآلخرين غالباً

 التي تحول دون تحقيق إيجاد العوائق أو ربما يحاول،محاولة تحقيق أهدافه دون مراعاة أهدافهم 
ساهم في تكوين االتجاهات بر من أهم العوامل التي تُعتَتُ  الدوافع والحاجات اإلنسانيةأهدافهم، كما أن

لون عليه السرور والبهجة، كما دِخ واألشخاص الذين ي،تجاه المواقف فالفرد يكون اتجاهات إيجابية،
قون عملية إشباع تلك الدوافع وعأو األشخاص الذين ي تجاه تلك المواقف سلبياًاً يكون الفرد اتجاه

ن اآلخري التصال المتكرر بين الفرد وغيره من األفرادا ، كما أن)نظام الثواب والعقاب(توالحاجا
  ). 1981ياسين،(يجعل الفرد يتأثر ببعض االتجاهات الموجودة لديهم 

  

  :بطرق مختلفة منهاتتكون االتجاهات 

ن وال وكَن االتجاهات تُإذ والعطاء إذ الخبرة الشخصية والمجهود الذاتي واألخالممارسة الفعلية و  ) أ
 .نقّلَتُ
 فالرغبة في ،وتحبيبهوهو من العوامل الهامة في خلق االتجاهات وترغيب الفرد : الترغيب  ) ب

 .اً قوياً دافعل تُشَكِّالشيء
ن إفي تكوين االتجاهات إذ دور كبير تقوم ب حيث قناع منطقيإيأتي التأثير دون : القوة الحسية ) ت

 ).1998 ،دويدار( تأثير السلوك الفعلي أقوى من تأثير األلفاظ 
  

  :أنواع االتجاهات 3.2.2

  :أتي نذكر منها ما ي عدةأنواع تنقسم االتجاهات إلى

 :االتجاهات الجماعية والفردية  -1
لمجتمع وهي االتجاهات التي يشترك فيها عدد كبير من أفراد ا: االتجاهات الجماعية  ) أ

 .بقائده أو زعيمه،أو إعجاب الشعب ،مثل إعجاب الناس بالبطولة 
إعجاب فرد بزميل :  مثل،خرآوهي االتجاهات التي تميز فرد عن : االتجاهات الفردية ) ب

 .له
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 :االتجاهات الشعورية والالشعورية   -2
يكون  ما  وهذا االتجاه غالباً،ظفّح أو تَجرحشعوري وهو الذي يظهره الفرد دون اتجاه   -  أ

 . مع معايير الجماعة وقيمهاقاًمتف
 ال يتفق هذا ح عنه وغالباًفِصخفيه الفرد وال يوهو االتجاه الذي ي :اتجاه الالشعوري  -  ب

 .يمهااالتجاه مع معايير الجماعة وِق
 :اتجاهات عامة واتجاهات خاصة  -3

ع مثل شيع بين أفراد المجتمنشر وتَوهي التي لها صفة العمومية وتُ: اتجاهات عامة   -  أ
 .االتجاه نحو االشتراكية الديمقراطية كمبدأ لتحقيق المساواة والعدالة

  أحد األفرادتجاهالنواحي الذاتية والفردية مثل اوهي التي تنصب على : اتجاهات خاصة -  ب
 .نحو الزواج

 :اتجاهات موجبة وسالبة  -4
 .وهي االتجاهات التي تقوم على تأييد الفرد : اتجاهات موجبة  -  أ
 .ة وهي االتجاهات التي تقوم على معارضة الفرداتجاهات سالب -  ب

 :اتجاهات قوية واتجاهات ضعيفة  -5
ك الفرد مستَ تبقى قوية على مر الزمن نتيجة وهي االتجاهات التي: االتجاهات القوية   ) أ

 .قيمتهابها ِل
ل بولها لتحولي عنها وقُخوهي االتجاهات التي من السهل التَ: االتجاهات الضعيفة ) ب

1998دويدار، (  والشدائد  ، وطأة الظروفر تحتوالتغي.( 
 

 ،قبال عليه واستحسانهدفع بالفرد إلى اِإلن عادةً ما يعي نحو موضوع ماالتجاه نإوما يجب قوله هنا 
األشياء  بجنّحاول الفرد تَبينما ي ،هده من أجل الوصول إليهصارى جبل ويبذل في بعض األحيان قُ

ن نحوها اتجاهات سالتي يأو مما يمكن ،منها وقد يبذل ما في وسعة للحيلولة دون االقتراب ،لبيةكو 
أثر الفرد بالعديد هي حصيلة تَ إنما،وهذه االتجاهات في حقيقة األمر  ،أن يكون وسيلة للوصول إليها

فيها من أنماط ونماذج الثقافة السائدة   بما،ةطصدر عن اتصاله بالبيئة المحيثيرات التي تَمن الم
  .)1998دويدار (اث الحضاري الموروث عن األجيال السابقةوالتر
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  :طرق التعبير عن االتجاهات

  :يتم التعبير عن االتجاهات بطريقتين هما

 :م االتجاه اللفظي إلى نوعيننقِسوي) االتجاه اللفظي( د من هذا االتجاه عوي: طريقة لفظية  -1
 في حديثه أو ،أو ضمناً،جاهه بصراحة ر الفرد عن اتبعحيث ي: االتجاه اللفظي التلقائي   ) أ

  .أو رفاقه،في جلسة من الجلسات مع أصدقائه 
 فالنتيجة ؛اء موضوعزر الفرد عن اتجاهه إعبوذلك حينما ي: االتجاه اللفظي المستثار ) ب

لسؤال يه إليهوج. 
اتجاهه ر الفرد عن عبوذلك حينما ي) باالتجاه العملي( د هذا االتجاه عوي: طريقة عملية ) ت

 ).1998دويدار( بشكل عملي في سلوكه 
 

   :خصائص االتجاهات 4.2.2
  
 وأهم ،فية األخرىِرع المرميزها عن بعض العوامل غيصف االتجاهات ببعض الخصائص التي تُتَتَ

  : هذه الخصائص هي 
تعتبر االتجاهات تكوينات افتراضية يستدل عليها من السلوك : االتجاهات تكوينات افتراضية  ) أ

ين موضوع االتجاه ل بِصتغيرات متوسطة تَعتبرها بعض الباحثين م وي،لظاهري للفردا
ن أوهذا يعني . ني اتجاهه هذابتتنة عي يستجيب لها بأنماط سلوكية م حيث،واستجابة الفرد

طر الفتراضه من أجل تفسير بعض األنماط السلوكية ضوإنما تَ،االتجاه في ذاته غير موجود 
 .نةا الفرد في أوضاع معيالتي يمارسه

تم  وقد ي،بر عملية التنشئة االجتماعيةكتسب الفرد اتجاهاته بالتعلم عي: االتجاهات نتاج التعلم ) ب
شعور الفرد بالميل إلى بعض مثل .  أو غير قصدي،م بعض االتجاهات على نحو ال شعوريعلُتَ
 .ة والدين والعرق عه في اللغة والثقافشتركون مد أو الجماعات الذين يافرألا
 ومن ،أو مدى قابليتها للتغير،تتباين االتجاهات من حيث قوة ثباتها : رهايغَثبات االتجاهات وتَ ) ت

 ، وبخاصة تلك االتجاهات المتعلمة في مراحل مبكرة من العمر،المعروف أن بعض االتجاهات
 . ت األخرى من بعض االتجاها،ر أو التعديلييغَتَل ل وأقل تعرضاًوهي أكثر ثباتاً
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ينطوي االتجاه على عالقة بين فرد وموضوع  :االتجاهات محددة بموضوعاتها على نحو مباشر ) ث
حدد الموضوع  وي، أو شيئا،ضعا و أو،أو حادثا،أو فكرة ، اًيموضوع شخصالقد يكون هذا  ،ما
سلوك الفرد بطريقة معنينة نحو موضوع معي،أقل وهذا يعني أن االتجاهات،ن وفي وضع معي  

 .ل أو القيمثُوعمومية من المتجريداً 
باتجاه لوك الشخص حيال اآلخرين ؤثر سي:  - اجتماعية– االتجاهات ذات أهمية شخصية   ) ج

يجابية نحو أشخاص إ الفرد اتجاهات فإذا كان لدى ،بأنفسهموشعورهم هؤالء  عين في أساليبم
ر هؤالء األشخاص بعحتمل أن ين المِم فَ،حةِتنفَية متعاونة ومِد واستجاب لهم ككائنات ِو،آخرين

ر ومستقلعن هذه الخصائص بشكل ح.  
ه علُجتَ فَ،- يجابيةاإلباإلقدام -عض اتجاهات الفرد سم بتَ تَدق:  - هيِبنُجتَ-  قداميةإاالتجاهات   ) ح

رغب ها ويبجنتَتجعله ي فَ،ة أو السلبيةيِبنُجوقد تتسم اتجاهات أخرى بالتَ ،يقترب من موضوعاتها
ين وشعائره عليمات الِددفع بصاحبه إلى ممارسة تَ ي،ينقدامي نحو الِدن االتجاه اإل وإعنها

 ).1985نشواني،(والعكس صحيح 

  

 :وظائف االتجاهات 5.2.2

  
ن الفرد من مِك بحيث تُ؛ من الوظائف على المستوى الشخصي واالجتماعيتؤدي االتجاهات عدداً
  : وأهم هذه الوظائف هي،الع وفٍَرثِمة المختلفة على نحو ممعالجة األوضاع الحياتي

ه من مكنّ تُ،نجاز أهداف معينةإه الوظيفة إلى مساعدة الفرد على شير هذتُ: ةعِينفَوظيفة م  -  أ
ف مع الجماعة التي يعيش معهاالتكي،األشخاص كل اتجاهات مشابهة التجاهاتشَّ ألنه ي 

 .ف مع األوضاع الحياتية المختلفة والنجاح فيهاده على التكيالهامين في بيئته األمر الذي يساع
اها إلى فئات من  لالتجاهات التي يتبنّيستجيب الفرد طبقاً: مية واقتصاديةنظيوظيفة تَ -  ب

 وذلك باستخدام بعض القواعد ، أو األوضاع،أو األشياء، أو الحوادث ،األشخاص أو األفكار
البسيطة المحيال هذه الفئاتلوكهنظمة التي تحدد س . 

ر عن الذات وتحديد هوية معينة في تعبيل لاًتوفر االتجاهات للفرد فرص: ريةعبي وظيفية تَ -  ت
األمر الذي ،الالحياة المجتمعية وتسمح له باالستجابة للمثيرات البيئية على نحو نشط وفع 

ضفي على حياته معنىيجنّ ويه حالة االنعزال والالمباالةب . 
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 أنو اتجاهات الفرد ترتبط بحاجاته ودوافعه الشخصية شير الدالئل إلى أنتُ: فاعيةوظيفة ِد -  ث
 إلى  فقد يلجأ الفرد أحياناً، أو الواقعية لموضوعات االتجاه،ارتباطها بالخصائص الموضوعية

شله ِح لتبرير بعض صراعاته أو فَهنتكوين اتجاهات معييال أوضاع ملالحتفاظ بكرامته ،نةعي 
 ).1985نشواني،(ذاته عن أي استخدم هذه االتجاهات للدفاع  ،ه بنفسهقتوِث

  
  :اهِرييغَطرق تعديل االتجاهات وتَ 6.2.2

 ولعل السبب في هذا يرجع إلى أن ،رها عملية سهلةغَييليست عملية تعديل االتجاهات أو تَ
  وخصوصاً،ساسيةصبح من بين مكونات شخصية الفرد األاالتجاهات تتحول بجذور الزمن إلى أن تُ

  .منعزل  النوع القوي وأصبح العالم غير إذا كانت هذه االتجاهات من

  : سهالًاتر االتجاهيغَ يلي أهم العوامل التي تجعل تَوفيما

1-  ضعف االتجاه وعدم سهِغو. 
  بحيث يمكن ترجيح أحدها على باقي االتجاهات،وجود اتجاهات متساوية في قوتها  -2
 .هرد نحو موضوع االتجاه وعدم وضوحعدم تبلور اتجاه الف  -3
 .وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه  -4
5-  طحية االتجاه مثل االتجاهات التي تتكون من الجماعات الثانوية كاألندية والنقابات س

 .واألحزاب السياسية
   

  :ه االتجاصعوبة تغييرعوامل 

  .وة االتجاه القديم ورسوخهقُ-1

2- التجاه عند الفردعالم ازيادة درجة وضوح م. 
 .استقرار االتجاه في شخصية الفرد وارتفاع منفعته وأهميته -3
نتج االتجاهات  حيث تَ، الجماعة علىاالتجاه على األفراد وليس ريغَ تَىاالقتصار في محتو -4

 . من الجماعةأصالً
5- مود الفكري وصالبة الرأي عند األفرادالج. 
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 .ر االتجاه رغم إرادة الفردييغمحاولة تَ -6
 ).1998دويدار، ( ر االتجاهاتغيند الفرد تعمل على مقاومة تَعالدوافع القوية  -7

  
  :ر االتجاهاتيغيأهم طرق تَ

لى إطاره من البديهي أن اتجاه الفرد نحو أي موضوع يتوقف ع: ر اإلطار المرجعييغَتَ  -1
  أن،ر فيه باإلطار المرجعي ويؤثكه يتأثر وال شنّإ،ون في فراغ ك واالتجاه ال يت،المرجعي

الفرد الرأسمالي ينظر إلى جمع الثروة الشخصية نظرة تختلف عن نظرة الفرد االشتراكي 
ر ييغ االرتباط الوثيق بين اإلطار المرجعي واالتجاه يؤكد أن تَنإحيث  ،بنفس الموضوع

 .ر في اإلطار المرجعي للفردييِغاالتجاه يتطلب إحداث تَ
ر الفرد الجماعة المرجعية التي ينتمي إليها وانتمى إلى ي غَاإذ: ر الجماعة المرجعيةييغَتَ  -2

 اتجاهاته ييرغ تعديل وتَه مع مضي الوقت يميل إلى فأنّ،جماعة جديدة ذات اتجاهات مختلفة
 .القديمة

 ،ر في موضوع االتجاه نفسه وأدرك الفرد ذلكييغَإذا حدث تَ:  في موضوع االتجاهيريغَالتَ  -3
ر االتجاهات ييغَ العامل كلما أدى ذلك إلى تَزادت ثقافة وكلما ،رييغَتَفأن اتجاهه نحوه ي

 .ونحوها
التجاه يسمح للفرد بأن يتعرف إن االتصال بموضوع ا :االتصال المباشر بموضوع االتجاه  -4

وفي معظم األحوال . حوه ر اتجاه الفرد نييغَالموضوع من جوانب عديدة مما يؤدي إلى تَ
تجاه إلى أفضل إذا انكشفت جوانب ة االتصال المباشر بموضوع اال نتيجر االتجاهييغَيكون تَ

ه في بعض األحيان يتضح االتجاه األسوأ إذا كانت الجوانب التي تنكشف  إال أنّ،يجابيةإ
 .نتيجة االتصال المباشر سيئة

حظ  نال المواقف االجتماعية فمثالًيريغَتَ اتجاهات الفرد والجماعة ِبغييرتتَ:  الموقف يريغَتَ  -5
ر اتجاهات الفرد عندما ينتقل يغَ وانظر إلى تَير حينما يصبح مدرساًغَتَأن اتجاهات الطالب تَ

 .من مستوى اقتصادي اجتماعي إلى مستوى اجتماعي أعلى وبالعكس
 في السلوك نتيجة لظروف اضطرارية جذريير يغَإذا حدث تَ: : ر النسبي في السلوكييغَالتَ  -6

 .صاحب في االتجاه ميريغَفإن ذلك يصاحبه عادة تَ
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ا بتقديم المعلومات تقوم وسائل اإلعالم بكافة أنواعه :أثر وسائل اإلعالم وأثر المعلومات  -7
 وهذا من شأنه أن ، والصور حول موضوع االتجاه، واآلراء، واألفكار،خبارواأل،والحقائق 

اييرغَ يساعد بطريقة مباشرة على تَ،كثر ألقي ضوءاًي ب أو السل، اإليجابا إلىالتجاه إم. 
 اإلطار تَغَيير اإلطار المرجعي ويريغَحداث في تَر األييغَيؤثر تَ: أثير األحداث الهامةتَ  -8

 األولى اننعلم كيف أثرت الحربان العالميت ونحن ،ر االتجاهاتييغَالمرجعي يؤثر في تَ
 .ر كثير من االتجاهاتييغَوالثانية في تَ

فة أن الخبرة المتزايدة مع موضوع ومن المبادئ العامة المعر: األلفة والخبرة المباشرة  -9
 .التجاه نحوه ار ييغتسهل عملية تَو ، نسبياًيكون االتجاه نحوه ضعيفاً

قناع باستخدام رأي الرها باييتتأثر االتجاهات ويمكن تغ: براءتأثير رأي األغلبية ورأي الخ - 10
بر عتَادئ األساسية التي يعتمد عليها الداعية الذي ي وهذا هو أحد المب،األغلبية ورأي الخبراء

غَمراًي1977زهران،(  لالتجاهاترفاًحتَ م.( 
  

  :قياس االتجاهات النفسية االجتماعية 7.2.2 

من أهم أسباب قياس االتجاهات أن قياسها يسر التنبؤ بالسلوك ي،أي األضواء على صحة أوخطلِقوي 
 وبذلك تزداد معرفته بالعوامل ، الباحث بميادين تجريبية مختلفةدويزو ،الدراسات النظرية القائمة

 مقاييس نحيث إ ،وتطوره، وتحوله ،وثبوته،واستقراره ،التي تؤثر في نشأة االتجاه وتكوينه 
 والتربية والتعليم ، ميادين الصحة النفسية:ر منهاك فوائد عملية في ميادين عديدة نذااالتجاهات له

ر اتجاهات نحو موضوع غيإذا أردنا تعديل أو تَ،صفة خاصة اس االتجاهات مفيد بونالحظ أن قي،
 ومعرفة شدة ،أو المعارضة بخصوص االتجاه،ويهدف قياس االتجاه إلى معرفة الموافقة  ،معين
بساطته و،اس االتجاه وضوح موضوع االتجاه  ومن أهم شروط قي، ومعرفة ثبات االتجاه،االتجاه

  ).1977 ،زهران ( مفحوصين للوأهميته بالنسبة
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  :طرق قياس االتجاهات 8.2.2

س االتجاهات ن قياإوعلى ذلك ف,  التي يعيش فيهاتُهقافثَ وورهق بمركزه وديِللكل فرد اتجاهاته التي تَ
, عينة أو قيمة م،رابط اإلحصائي للمواقف اللفظية للفرد اتجاه أي موضوعلتَّليكون بمثابة تسجيل 

 ,ألراء التي يتم التعبير عنها في وسيلة القياسمجموع ان درجة الفرد ما هي إال وبالتالي تكو
  وإعدادهما يشاهدح كيفية تحديد  ِلِضود وتُِدحعبارة عن وجود قواعد تُ) ستيخس(والقياس كما يقول 
ى المستو: وللقياس ثالثة مستويات تتناسب وطبيعة البيانات وهذه المستويات هي, من أفعال وأحداث

  .ومستوى المسافات المتساوية والنسب المئوية, المستوى الترتيبي, االسمي

  ).1998، دويدار(الذين طوروهاومن الطرق التي تم تطويرها وسميت هذه الطرق بأسماء 

 مقاييس ت من الموضوعاد طريقة لقياس االتجاهات نحو عد)ثرستون(اقترح : طريقة ثرستون  -1
 ويتكون المقياس من عدد ,عدأو متساوية الب، بعضها البعض د عناوصورتها معروفة األبععدة 

رة عن وضعها بالنسبة بعة ميم وِقاً خاصاًلكل منها وزن ن،حيث إالوحدات أو العبارات 
  .للمقاييس

 طريقة لقياس االتجاهات وانتشرت لقياس االتجاهات نحو شتى )ليكرت(ابتكر : طريقة ليكرت -2
 .  في المكان الذي يوافق اتجاهه مةضع عاليالمفحوص أن لب من طّحيث ي ،الموضوعات

ه إذا وافق  وهو أنّ، هاماً فيه شرطاًيفخَي إنشاء مقياس تجميعي )جتمان(حاول : طريقة جتمان -3
على عبارة معنة فيهي،ولم ,  على العبارات التي هي أدنى منهاه قد وافقد أن يعني هذا أنّ فال ب

 .التي تعلوهايوافق على كل العبارات 
, بين الجماعات القومية" البعد االجتماعي"  لقياس)بوجاردس(ظهرت طريقة : طريقة بوجاردس -4

ل بعض مواقف الحياة الحقيقية ِثمأو عبارات تُ، وحدات علىحتوي مقياس البعد االجتماعي وي
 ).1977 ،زهران( عد االجتماعير عن مدى الببيتعِل

  
من وحدات القياس  جعل منها نوعاً متميزاًلة التي أخذت شكالًكتِمومن الطرق الحديثة الم ،نت ِمض

التمايز " وأطلق عليها طريقة"  أوسجود" األنواع التي يمكن االعتماد عليها تلك التي صممها
ية المختلفة فسية لألفراد نحو المفاهيم االجتماعح هذه الطريقة لقياس االتجاهات النَصلُ وتَ"السيمانتي
" ار إليها كل من  لقياس االتجاهات أشوتجدر اإلشارة إلى أن هناك طرقاً ،حدده الباحثحسب ما ي
ها بصفة  إال أنّ،في بنائهاعلى الرغم من أن هذه الطرق تختلف " كوميز"و" اتريكبكل" و" ادواردز

  ).1998 ،دويدار(  البعض اآلخرإلىحيث ترتبط بصورة عالية بعضها ،قدم لنا حقائق تُعامة 
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:الدراسات السابقة 3.2  

 الباحثة على ما تيسر لها من البحوث والدراسات المختلفة لغرض الحصول على طالعابعد 
ر الباحثة على دراسات تناولت موضوع بحثها بصورة ثُع لم تَع دراستهادراسات مقاربة لموضو

  .  الدراسة الحاليةموضوعدت بعض الدراسات التي لها صلة ب ولكن وج،مباشرة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المواقف التعليمية في : )2001(الكالك دراسة 
وأجريت ,  نحوهاواتجاهاتهنتحصيل طالبات الصف األول المتوسط بمادة قواعد اللغة العربية 

م توزيعهن طالبة وت) 80 ( وتكونت عينة البحث منهذه الدراسة في جامعة الموصل في العراق
طالبة لكل من المجموعة التجريبية التي درست ) 40 (اويتين بمعدلعلى مجموعتين متس

ة التي درست بالطريقة  الضابطللمجموعةطالبة ) 40 (و المواقف التعليمية أسلوبباستخدام 
 لغرض تحقيق البحث تمثل أداتينوقد أعدت الباحثة  أسبوعاً) 12 (وقد استغرقت. االعتيادية

فقرة من ) 55 ( من يتسم بالصدق والثبات ومكوناً موضوعياً تحصيلياًاًاختبار:داه األولى األ
،  النصفيةالتجزئة الباحثة طريقة اتبعتاختيار من متعدد وتكملة الفراغات وإليجاد معامل الثبات 

ا األداة الثانية فكانت لقياس اتجاهات طالبات المجموعتين نحو قواعد اللغة العربية مكونة منأم 
  :وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية.  والثباتقصدفقرة واتسمت بال) 29(

 ولصالح المجموعة ، بين متوسطي تحصيل المجموعتيندالة إحصائياً قود فرووج -1
 . التجريبية

  في اتجاهات الطالبات نحو مادة قواعد اللغة العربيةد فروق دالة إحصائياًووج عدم  -2
 .تعزى لطريقة التدريس

  

ريقة االستجواب في  أثر استخدام طالدراسة إلى تعرفهدفت هذه : )2001 (دراسة اللهيبي
أجريت هذه الدراسة ،  االتجاهات األدبية لدى طلبة الصف الثالث قسم اللغة العربيةالتحصيل و

 من هذه  وطالبةًطالباً) 58 ( وتكونت العينة من،جامعة الموصل في مادة األدب العربي في
ية درست مادة األدب العربي بطريقة جريبوزعت على مجموعتين األولى ت،المرحلة حيث 

 والمجموعة الثانية الضابطة درست المادة ذاتها ؛ وطالبةطالباً) 29 (والبالغ عددها،االستجواب 
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 وطالبة وقد استغرقت التجربة طالباً) 29 (وكان عددها أيضاً،بطريقة المحاضرة االعتيادية 
  مكوناً موضوعياً تحصيلياًاختباراً:  كانت األولىتينأدا خالله الباحث  إذ أعد كامالً دراسياًفصالً
و  ،قرة تم التأكد من صدقها وثباتهاف) 60 ( الثانية فكانت مكونة مناألداةا أم، فقرة) 64 (من

  :أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

وعتين التجريبية والضابطة في تحصيل مفروق ذات داللة إحصائية بين المجوجود  – 1    
  . ولصالح المجموعة التجريبية،دب العربي مادة األ

 في  التجريبية والضابطةتين فروق ذات داللة إحصائية بين المجموععدم وجود- 2    
    االتجاهات 

  . األدبية     

  

 العربية اللغة مجال طلبة امتالك مدى تقصي هدفت هذه الدراسة: )2001( عرةدراسة العرا
 طالباً) 75 (بلغت عشوائية عينة الباحث اختار وقد، اليرموك جامعة في الجدلية الكتابة لمهارات
 مكوناً) 25 (و، رئيسة مكونات) 9 (من تكونت ،الكتاب لمهارات قائمة باشتقاق الباحث وقام وطالبةً
 وقد، التحكيم لجنة قبل من واحد موضوع منها اختير جدلية إنشائية موضوعات) 10 (وحدد، فرعياً
 طلبة امتالك في تدن وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد. الدراسة عينة لىع االختيار الباحث طبق
 داللة إحصائية ذات فروق وجود عدم إلى أشارت كذلك الجدلية الكتابة لمهارات العربية اللغة مجال
 لصالح المدينة وطلبة الريف طلبة بين إحصائية داللة ذات فروقاً هناك وأن ،الجنس لمتغير تعزى
   .المدينة طلبة
إلى معرفة أثر استخدام استرتيجية التعلم للتمكن الدراسة هدفت هذه : )2003 (ولىمراسة الد

 أجريت هذه الدراسة في جامعة ، اللغة العربية واتجهاتهم نحوهادفي تحصيل طالب قواع
  تم توزيعهم على مجموعتين بمعدلطالباً) 56 (تكونت عينة البحث من و, الموصل في العراق

 للمجموعة طالباً) 29 ( للمجموعة التجريبية والتي درست باستخدام التعلم للتمكن وطالباً) 27(
أجرى الباحث التكافؤ بين المجموعتين في عدد من و، التي درست بالطريقة االعتياديةالضابطة ،
ومستوى ، والمعدل العام ،حيث العمر الزمني ودرجة اللغة العربية للسنة الماضية؛المتغيرات 
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 .لباحث بتدريس المجموعتينوقام ا،أشهر ) 3 (واألمهات وقد استغرقت التجربة،آلباء تحصيل ا
مستوى  وقوة التميز و،والثبات، اتسم بالصدق  نهائياًاً الباحث ثالثة اختبارات تكوينية واختبارأعد

 طالب المجموعتين نحو اتجاهاتولقياس ، فقرة) 33 (النهائي منكون االختبار وت. الصعوبة
   بالصدق والثبات  متسمةفقرة) 28 ( من مكوناً اللغة العربية فقد هيأ الباحث مقياساًقواعد مادة

  :وقد أظهرت النتائج ما يلي

جموعة ولصالح الم، بين متوسطي تحصيل المجموعتين  دالة إحصائية ذات فروقوجود-1
التعلم للتمكن في درست باستخدام التعلم للتمكن مما يدل على فاعلية استخدام التجريبية التي 

 . التدريس

  في اتجاهات الطالب نحو مادة قواعد اللغة العربيةدالة إحصائية ذات  فروقعدم وجود-2
 . تعزى لطريقة التدريس

  

 أثر استخدام أسلوبين للمحاضرة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى: )2004( دراسة الرحو
المادة األدب والنصوص رة في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي لمطو،ة اتجاهاتهم وتنمي

 طالباً) 157 (تكونت عينة البحث من دراسة في جامعة الموصل في العراق، أجريت هذه ال،نحوها
 ، للبنينصورة قصديه من ثالث مدارس إعدادي؛من طالب الصف الخامس األدبي تم اختيارهم ب

 طالباً) 54 (عة ضابطة وبواقعومجمو، على مجموعتين تجريبيتين حيث تم توزيعهم عشوائياً
 طالباً) 43 (والتي درست بأسلوب المحاضرة المدعمة بالمناقشة،للمجموعة التجريبية األولى 

 في حين تركت ،للمجموعة التجريبية الثانية التي درست بأسلوب المحاضرة المدعمة بالشفافيات
بطريقة المحاضرة االعتيادية  كمجموعة ضابطة درست طالباً) 60 (المجموعة الثالثة المكونة من

ولغرض تحقيق هدف البحث أعفقرة موضوعية ومقالية ) 50 ( مكون من تحصيلياً الباحث اختباراًد
كما أعتمد الباحث على مقياس االتجاه نحو مادة األدب والنصوص لطالبات الصف الخامس األدبي 

بق الباحث األداتين ثم قام بجمع فقرة إيجابية وسلبية وبعد انتهاء التجربة طَّ) 32 (المكون من
ية  للمقارنات البعد) شيفيه(التباين األحادي واختبار : وقد استخدم الوسائل اإلحصائية التالية ،البيانات

   :وأشارت نتائج البحث إلى ما يأتي
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 داللة إحصائية بين متوسط تحصيل المجموعتين التجريبية األولى والضابطة  فروق ذاتوجود-1
  . األدب والنصوص لصالح المجموعة التجريبية األولىفي مادة 

 تحصيل المجموعتين التجريبية الثانية والضابطة ي داللة إحصائية بين متوسطد فروق ذاتوجو-2
  في مادة األدب والنصوص لصالح المجموعة التجريبية الثانية

لتجريبيتين  تحصيل طالب المجموعتين اي داللة إحصائية بين متوسط فروق ذاتعدم وجود-3
  . األولى والثانية في مادة األدب والنصوص

 طالب المجموعتين التجريبية اتة اتجاه تنميي داللة إحصائية بين متوسط فروق ذاتعدم وجود-4
  . األولى والضابطة في مادة األدب والنصوص

ية  طالب المجموعتين التجريباتة اتجاه تنميي داللة إحصائية بين متوسط فروق ذاتوجود-5
  . األولى والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية الثانية نحو مادة األدب والنصوص

 طالب المجموعتين التجريبية اتة اتجاه تنميي داللة إحصائية بين متوسط فروق ذات وجود-6
  . األولى والثانية نحو مادة األدب والنصوص

  

في تحصيل ام طريقة المناقشة عرفة أثر استخدة إلى مهدفت الدراس: )2004 (دراسة العجاج
اسة أجريت هذه الدر ،  نحوهاجاهاتهنطالبات الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص وات

على مجموعتين طالبة وزعت ) 44 (تكونت عينة البحث منفي جامعة الموصل في العراق، 
 جموعة الضابطةطالبة درسن بطريقة المناقشة في حين تكونت الم) 24 (تإحداهما تجريبية ضم

 واستغرقت التجربة،  بالطريقة االعتيادية وقامت الباحثة بتدريس المجموعتينطالبة درسن) 20 (من
 فقرة) 24 ( منناً مكو تحصيلياًت الباحثة اختباراً ولغرض تحقيق هدف البحث أعديوماً) 87(

فقرة ) 32 ( منص مكوناًتجاه نحو مادة األدب والنصو لالت مقياساًوأعد،ومقالية ،موضوعية 
 على الطالبات وبعد جمع األداتين وبعد انتهاء التجربة طبقت الباحثة , بالصدق والثباتمتسماً

  : باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين أظهرت النتائج اآلتيةوتحليلها إحصائياً،البيانات 
لمجموعة التجريبية ومتوسط  تحصيل طالبات اي داللة إحصائية في متوسطوجود فروق ذات -1

  .  ولصالح المجموعة التجريبية،تحصيل طالبات المجموعة الضابطة في مادة األدب والنصوص
 والضابطة في التجريبية مجموعتي البحث اتجاه دالله إحصائية بين متوسط وق ذات فر وجود-2

  .  نحو مادة األدب والنصوصاالتجاه
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 التعلم النشط في تنمية ستراتيجيةاإلى معرفة فعالية هدفت الدراسة : )2008 (دراسة الثقفي
 ، واتجاههن نحو مادة النصوص األدبية،مهارات التذوق األدبي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي

 من جميع طالبات الصف الثاني الثانوي بمحافظة ، وتكون مجتمعهاتبع البحث المنهج شبه التجريبي
ا عينته فقد بلغ مأ، امعة أم القرى في المملكة العربية السعوديةفي جوأجريت هذه الدراسة  ،الطائف

  اختبار في التذوق األدبي ويتكون من: هماأداتين ولقد استخدمت الباحثة ،طالبة) 95 (عدد أفرادها
  وبعدياًعبارة تم تطبيقها قبلياً) 43 (ويتكون من،ومقياس اتجاه نحو النصوص األدبية ، سؤاالً) 54(

  : ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها ، من صدفها وثباتهابعد التأكد
  .  قائمة التذوق األدبي بمهارات األدبي التي ينبغي تنميتها لدى طالبات الصف الثاني الثانوي-1
التي  – بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى  وجود فروق دالة إحصائياً-2

 التي درست - ودرجات طالبات المجموعة التجريبية – التعاوني  التعلمبإستراتيجيةدرست 
ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ، العصف الذهني بإستراتيجية

 لالتجاهفي االختبار البعدي لمهارات التذوق األدبي بعد ضبط التحصيل القبلي وفي القياس البعدي 
  .  لصالح المجموعتينلالتجاهبعد الضبط القبلي 

 والمجموعة التجريبية الثانية ، بين المجموعتين التجريبية األولى عدم وجود فروق دالة إحصائياً-3
  . لالتجاهوفي درجات القياس البعدي ،لصالح أي من المجموعتين في مهارات التذوق األدبي 

  
لنصوص األدبية للصف هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى كتاب ا: )2008 (دراسة الصاعدي

أجريت هذه الدراسة في جامعة طيبة في المملكة , الثاني الثانوي في ضوء مقومات التذوق األدبي
 التذوق األدبي التي يجب توافرها في منهج واستهدفت الدراسة تحديد مقومات,  العربية السعودية

ددت مقومات التذوق  وقد ح، في ضوء هذه المقومات،النصوص األدبية للصف الثاني الثانوي
األدبي التي ينبغي توافرها في النصوص األدبية من خالل استبيان عرض على مجموعة من 

 واستخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحليل .العربية وتدريسهاالمحكمين المتخصصين في اللغة 
د تم تحليل  وق،النصوص األدبية في ضوء المقومات األدبية التي ينبغي أن تتوفر في تلك النصوص

وتم معالجة ،) هولستي  (بل الباحثة وتم استخراج معامل الثبات باستخدام معادلةالنصوص من ِق
وأظهرت نتائج الدراسة  ستخدام التكرارات والنسب المئوية،النصوص الشعرية والنصوص النثرية با

األفكار  (تمثلة فيأن النصوص األدبية المقررة على الصف الثاني الثانوي تفتقر إلى المقومات الم
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باألساليب  (ه غنيكما أنّ، ه يفتقر إلى الخيال التأليفي والبيانيكما أنّ) السامية والمبتكرة والعميقة
ت األفكار المترابطة والصادقة وكذلك الخيال  المعالجات وضحفي حين إن) الخبرية دون اإلنشائية

 الخارجية والموسيقىالمقومات العاطفية  (ثلة فيوأهملت إبراز بقية المقومات المتم، البياني والتأليفي
  . )واألساليب البالغية، والداخلية

  

التعلم التعاوني والتنافسي في  سلوبيأ هذه الدراسة إلى معرفة أثر تهدف: )2008( دراسة عرقاوي
 ،التحصيل الدراسي واالحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر

بة الصف العاشر في  مجتمع الدراسة من طلتكونو، في جامعة النجاح الوطنيةهذه الدراسة أجريت 
ومجموعة ،  قسمت إلى مجموعتين تجريبيتينطالباً) 104 (تكونت العينة من، مدارس محافظة جنين

بينما درست الثانية ، حيث درست إحدى المجموعتين التجريبيتين باألسلوب التعاوني، ضابطة
 أعدت الباحثة اختباراً.  في حين درست المجموعة الضابطة باألسلوب التقليدي،التنافسيباألسلوب 
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة . فقرة من االختيار من متعدد) 50 ( من مكوناًتحصيلياً

ر بين إحصائية في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاش
وأن تحصيل الطالبات في القياسين ، البعدية واالحتفاظ لدى المجموعة التجريبية  والقبليةات القياس

 البعدي واالحتفاظ كان أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجة الكلية للتحصيل من القياس
  . القبلي

 الطلبة لدى اللغوية الثقافة مستوى إلى فالتعر الدراسة هذه هدفت: )2008( يدراسة الرفاع
 الثانوية ومعدل، والتخصص، الجنس: متغيرات أثر معرفة القدس وإلى جامعة في المستجدين

 اختباراً الباحث رطو وقد. الطلبة هؤالء لدى  اللغويةالثقافة مستوى على السكن ومكان، العامة
 ألسئلةا من فقرات ثالث على المستجدين الطلبة لدى العربية اللغة مهارات مستوى لمعرفة خاصاً

 أجريت وقد ،المناسبة بالطرائق وثباته االمتحان صدق من التأكد تم وقد، والموضوعية اإلنشائية
 البحث ألغراض باعتمادها يسمح بشكل وطالبة طالب )200( عددها عشوائية عينة على الدراسة
 يذكر أثر أي يظهر ولم، الطلبة لدى اللغوية الثقافة مستوى تدني الدراسة أظهرت وقد، والدراسة

النتائج هذه ضوء وعلى ،العربية اللغة مهارات مستوى على الدراسة متغيرات من ألي الباحث مقد 
  . التوصيات من مجموعة
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في : )2009 (دراسة الجليدي
أجريت هذه الدراسة في جامعة أم ،  الثانوية مهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف الثانيتنمي

استخدام المنهج شبة التجريبي المعتمد على تصميم  ،القرى في المملكة العربية السعودية
قائمة مهارات - 1:م لذلك أداتين ومواد بحثية تمثلت فيالمجموعتين التجريبية والضابطة وصم 

بار التحصيلي لقياس مهارات التذوق االخت-2التذوق األدبي لدى طالب الصف الثاني الثانوي 
وبعد التحقق من صدق أدوات ،  وبعدياًالذي طبق قبلياًاألدبي لدى طالب الصف الثاني الثانوي 

من أهم النتائج ،  في المجموعتينطالباً) 66 (البحث وثباتها شرع في تطبيقها على عينه تكونت من
  :إليهاتوصل الباحث التي 

حصائية في التحصيل البعدي لمهارات التذوق األدبي المتعلقة باأللفاظ  وجود فروق ذات داللة إ-1
  لصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل البعدي لمهارات التذوق األدبي المتعلقة بالعاطفة -2
  . لصالح المجموعة التجريبية

ارات التذوق األدبي المتعلقة بالصور وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل البعدي لمه-3
  . واألخيلة لصالح المجموعة التجريبية
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  الفصل الثالث

  

  

  .الطريقة واإلجراءات

  

  : مقدمة1.3

 والمراحل وفقا للمنهج العلمي، ، للخطواتذا الفصل من الدراسة بتناول عرٍضقامت الباحثة في ه 
ومتغيرات الدراسة المستقلة، ،من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المستخدمة 

 وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات تاوألدوإجراءات التحقق من صدق ا
  .المتعلقة باستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  

  : منهج الدراسة2.3

  

وذلك لمناسبتها ألغراض ، الطريقة الوصفية االرتباطية كمنهجية بحثية للدراسةت الباحثة استخدم
  . الدراسة

  

  :تمع الدراسة وعينتها مج3.3

  

تم اختيار أفراد و،  وطالبةاًطالب) 8868( وعددهمتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس
بعد الحصول على الكشوفات الرسمية المعتمدة من قبل دائرة ، عينة الدراسة بالطريقة الطبقية

 من الدراسة عينة وتكونت. )2010/2011 (للطلبة المسجلين للعام الدراسي، التسجيل في الجامعة
  .  يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة 1.3 وطالبة، والجدول طالباً ) 444(
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. الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(الجدول  
 

 النسبة المئويةالعدد المستوى المتغير

47.3% 210  ذكر الجنس 

52.7% 234  أنثى  

36.9% 164  علوم طبيعية التخصص 

63.1% 280  علوم إنسانية  

14.6% 65  سنة أولى  

38.3% 170  سنة ثانية  

30.2% 134  سنة ثالثة  

المستوى الدراسي

16.9% 75  سنة رابعة فأكثر  

 

 

  :أدوات الدراسة 4.3

  

  . دب الفلسطيني المقاومألابلقدس اطلبة جامعة مستوى معرفة اختبار : أوالً

يث تم االستفادة من دراسة ح؛ الدراسات السابقة عتمدة في ذلك علىختبار مقامت الباحثة ببناء ا
 ،الفلسطينيةوبعد مراجعة المناهج ، الحاليةلدراسةل، التي تناولت موضوع مشابه )2004(الرحو

حيث تكون االختبار من ؛ واستشارة الخبراء في هذا المجالواألدب التربوي ذي العالقة بالدراسة 
  .يار من متعددفقره من نوع االخت) 30(
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  . دب الفلسطيني المقاوم اتجاهات الطلبة نحو األاستبانه :ثانياً

ومعتمدة في قياس   ، الباحثة ببناء مقياس التجاهات الطلبة معتمدة في ذلك على مقاييس سابقةقامت
 أيضاًحيث تم االستفادة ،  التربوي ذي العالقة بالدراسةلألدبوذلك بعد القيام بالمعالجة ،االتجاهات 

 ،اً مشابهاًموضوعا م دراسته فيا تناولتنتيلال, ) 2006( ودراسة الرحو،)2004(من دراسة العجاج
حيث وزعت ،الخماسي )ليكرت (وقد صيغت وفق مقياس فقره،  )30(وقد بلغ عدد فقرات االستبانة 

  :على النحو التالي
 . درجات) 5(تأخذ " رض بشدهمعا"و الفقرة السلبية " موافق بشده"إذا كانت الفقرة االيجابية  •
 . درجات) 4(تأخذ " معارض"والفقرة السلبية " موافق"إذا كانت الفقرة االيجابية  •
 . درجات) 3(تأخذ " محايد"إذا كانت الفقرة االيجابية أو السلبية  •

  . تأخذ درجتين" موافق"والفقرة السلبية " معارض"إذا كانت الفقرة االيجابية 
  .تأخذ درجة واحده" موافق بشدة"والفقرة السلبية " معارض بشده"ابية إذا كانت الفقرة االيج

  

  : صدق أدوات الدراسة وثباتها 5.3

  

   :وثباته دب الفلسطيني المقاوماألبطلبة جامعة القدس مستوى معرفة  اختبار صدق :أوال 
رضـه  تـم ع  دب الفلـسطيني المقـاوم      األعلى  طلبة جامعة القدس    طالع  ادرجة    بعد بناء اختبار  

 واألدبومتخصصين في مجال التربية     ،   األولية على لجنة تحكيم من ذوي الخبرة والكفاءة        بصورته
وبعد . من حيث وضوح كل فقرة    ،لب من كل محكم إبداء رأيه في كل فقرة من فقرات االختبار             طُو

ـ   و . المحكمين آراء إلى تم تعديل االختبار استناداَ    ،جمع البيانات وتحليلها   ات االختبـار   للتأكد من ثب
وهـم مـن    ،طالباً وطالبة من طلبة جامعة القدس       ) 15(قامت الباحثة بتطبيقه على عينة مكونة من        

مجتمع الدراسة، وخارج عينتها، وقد تم حساب معامل ثبات االختبار عن طريق التجزئة النـصفية               
يمثـل األسـئلة    حيث تم تقسيم االختبار إلى جزأين، جزء يمثل األسئلة الفردية، والجـزء اآلخـر               

بين الجزأين ، حيث بلغ معامل االرتباط       ) Pearson(الزوجية، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون       
ـ   )ر + 1 \ ر   2 ()سـبيرمان بـراون   (، وتم تعديل معامل االرتباط حسب معادلة        )0.61( غ ، إذ بل
محك طلب من   ولتحديد العالمة ال   . ويصلح لغرض إجراء الدراسة    اًيدويعتبر هذا المعامل ج   ) 0.76(
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لجنة تحكيم االختبار تحديد الحد األدنى من الفقرات التي يفترض أن تجيب عليها الفئة المستهدفة من                
الطلبة بشكل صحيح ، على اعتبار أنها تملك معرفة باألدب الفلسطيني المقاوم ، وقـد وجـد أنـه                   

   .درجة )100(درجة عند افتراض أن الدرجة القصوى هي ) 50(يساوي 

  

  : وثباتها الفلسطيني المقاوم األدباتجاهات الطلبة نحو  استبانة صدق :ثانياً 

ومتخصصين ، تم عرضها بصورتها األولية على لجنة من ذوي الخبرة والكفاءةبعد بناء االستبانة 
طالباً وطالبة من ) 20 (تطبيقها على عينة مكونة من تم ومن ثم.  من صدقهاللتأكدفي مجال التربية 

االختبار وقد تم حساب معامل ثبات ، وخارج عينتها، وهم من مجتمع الدراسة، القدسطلبة جامعة 
  . غراض الدراسةأوهو معامل جيد يفي ب) 0.91(  حيث بلغ )لفاأباخ نكر(امل عن طريق مع

  
 :المحك العالمة تحديد

 التحكيم لجنة نفس (المحكمين من لجنة على االختبار توزيع تم المحك، العالمة لتحديد
 المستهدفة الفئة عليها تجيب أن يفترض التي الفقرات من األدنى الحد تحديد منهم وطلب) الختبارل

 آرائهم على اإلطالع وبعد ،ممتلكة لثقافة األدب المقاوم حتى تعتبر صحيح بشكل الطلبة من
 عند درجة) 50 (يساوي أنه وجد إذ المحكمون، وضعها التي للعالمات الحسابي المتوسط أستخرج
  .درجة) 100 (هي لالختبار القصوى الدرجة أن افتراض

  

  :إجراءات الدراسة 6.3

  
 .ا النهائيةما في صورتهم ووضعه وثباتهما أداتي الدراسةالتأكد من صدق -

والتي ,  ومن ثم قامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراسة على أفراد عينة الدراسة،تحديد عينة الدراسة -
 .2011\2010 الفصل الدراسي الثاني تكونت من طلبة جامعة القدس من

 . بالطريقة الصحيحة واالستبانة،فية اإلجابة عن أسئلة االختبارشرح الهدف من الدراسة وكي -
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تبين ,  األسئلةن بعد إجابتهم ع من أفراد العينةن اكتملت عملية تجميع االختبار واالستبانةوبعد أ -
 )444(, التي خضعت للتحليل اإلحصائيالصالحة المستردة للباحثة أن عدد االختبارات واالستبانات 

 .فقط

 على الحاسب اآللي من أجل المعالجة اإلحصائية االستبانةودرجات عالمات االختبار تم إدخال  -
  .   الستخراج النتائج وتفسيرهاSPSSوذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

  

  :متغيرات الدراسة 7.3
  

  : المتغيرات المستقلة

  ) أنثى، ذكر (و بمستويين وه:الجنس
  . )  إنسانيةكليات ، كليات علمية ( وهو بمستويين: التخصص

  . ) فأعلىرابعة، ثالثة، ثانية، أولى ( وهو بأربعة مستويات:المستوى الدراسي
  

  : المتغيرات التابعة وتشتمل على

حصل عليها  التي وتم قياسه بالعالمة:  الفلسطيني المقاوماألدببطلبة جامعة القدس مستوى معرفة 
  . الطالبة في اختبار المعرفة والمعد خصيصاً لهذه الدراسة/الطالب

  

الطالبة /حصل عليها الطالبوتم قياسه بالعالمة التي :  الفلسطيني المقاوماألدباتجاهات الطلبة نحو 
  . ة أيضاً لهذه الدراسة االتجاهات والمعداستبانهفي 

  

  :المعالجة اإلحصائية 8.3

  

ق ائ الطرتتمثلو،  وتحليلية، وصفية،طرق إحصائية  المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدامقد تمت
ق ائ الطرتتمثلو. والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية، الوصفية في المتوسطات الحسابية

عادلة بيرسون وم) One Way ANOVA (وتحليل التباين األحادي، )ت (التحليلية في اختبار
، وذلك باستخدام )Cronbach Alpha ()كرونباخ ألفا(ومعادلة الثبات . امل االرتباطإليجاد مع

  ).SPSS) (Statistical Package For Social Sciences(الرزم اإلحصائية 
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  الفصل الرابع

  

  

  نتائج الدراسة 

    

  :تمهيد 1.4

ن خالل استجابة أفراد عينة الدراسة      ة، م  الباحث إليها تج التي توصل  ئنتال ل اً هذا الفصل عرض   نتضمي
 الفلـسطيني المقـاوم   معرفة طلبة جامعة القـدس بــاألدب   مستوىعلى فقرات األدوات المتعلقة ب

 " مستوى الدراسي ، وال تخصص و ال  الجنس،" من متغيرات  أثر كل    نبياو وعالقته باتجاهاتهم نحوه،  
 والتـي  وفي اتجاهـاتهم نحـوه،   قاومالفلسطيني الم معرفة طلبة جامعة القدس بـاألدب مستوىفي 

  .االختبار واالستبانهعلى فقرات لإلجابه  أفراد عينة الدراسة من خالل تمثلت 

 

   نتائج أسئلة الدراسة2.4

  :األولبالسؤال    النتائج المتعلقة1.2.4

  الفلسطيني المقاوم؟ مستوى معرفة طلبة جامعة القدس بـاألدب  ما 

 بحـساب  قامـت الباحثـة    ،الفلسطيني المقاوم  امعة القدس بـاألدب  معرفة طلبة ج   مستوى لتحديد  
ة القدس      واالنحرافات المعيارية لعالمات    ،المتوسطات الحسابية    الجدول وطلبة عينة الدراسة في جامع

 .يوضح ذلك) 1.4(
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مستوى معرفة طلبة جامعة القدس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :) 1.4(الجدول 

  .الفلسطيني المقاوم ألدببـا

  االختبار
عدد 

  األفراد

المتوسط 

 الحسابي

العالمة 

 القصوى

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

معرفة طلبة جامعة القدس  مستوى
  الفلسطيني المقاوم بـاألدب

444  25.30  60  7.22  42.2%   

  

  من طلبة جامعة القدس أفراد عينة الدراسةأن المتوسط الحسابي ألداء) 1.4(يتضح من الجدول 
، ) %42.2(يساوي  الفلسطيني المقاوم معرفة طلبة جامعة القدس بـاألدب مستوىعلى اختبار 

  ). %50 (ةوالبالغ) العالمة المحك( أقل من المستوى المقبول تربوياً وكان

  

  : ثاني النتائج المتعلقة بالسؤال ال2:2:4

  

إلى دب الفلسطيني المقاوم تعزى دس باألستوى معرفة طلبة جامعة القهل يوجد فروق في م

 إلى ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله ؟)المستوى الدراسة,التخصص,جنس الطلبة(متغيرات

  :تيةآلالفرضيات ا

  

  : الفرضية األولىنتائج 

مستوى معرفة  ي متوسطبين )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير الجنس بدس طلبة جامعة الق

المتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"تم حساب نتائج اختبار ، األولىلفحص الفرضية الصفرية 
 األدب الفلسطيني المقاوم بطلبة جامعة القدسمعرفة  فقرات اختبار مستوى عينة الدراسة على أفراد

  . يوضح ذلك)2.4( والجدول بالنسبة لمتغير الجنس،
  



 
 

86

معرفة  مستوى في  العينةأفرادالستجابة  للعينتين المستقلتين" ت"نتائج اختبار ): 2.4(الجدول 

  . بالنسبة لمتغير الجنساألدب الفلسطيني المقاوم بطلبة جامعة القدس 

  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس
االنحراف 

  المعياري
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

  6.99  24.23  210  ذكر

 7.33  26.25  234  أنثى

2.96  0.003  

  
قل من أوهي  )0.003( مستوى الداللةو) 2.96( تساوي "ت"أن قيمة ) 2.4(من الجدول يالحظ 

طلبة جامعة  معرفة ستوى دالة إحصائياً في م أي أنه توجد فروق)α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
وبذلك تم . وق لصالح اإلناثوكانت الفر، تعزى لمتغير الجنس األدب الفلسطيني المقاومبالقدس 

  .رفض الفرضية األولى وقبول الفرضية البديلة
  

  :الفرضية الثانيةنتائج 

مستوى معرفة ي  في متوسط)α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

  . األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير التخصص بطلبة جامعة القدس 

 أفراد الستجابة ين الحسابيينالمتوسطو" ت" تم حساب نتائج اختبار  الثانيةريةلفحص الفرضية الصف
األدب الفلسطيني المقاوم بطلبة جامعة القدس معرفة  فقرات اختبار مستوىعينة الدراسة على 

  .يوضح ذلك) 3.4( والجدول ،لمتغير التخصص بالنسبة

  

طلبة معرفة  مدى في  العينةأفرادالستجابة  للعينتين المستقلتين" ت" نتائج اختبار  ):3.4(الجدول

  .األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير التخصصبجامعة القدس 

  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص
االنحراف 

  المعياري
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

  6.95  25.90  164  علوم طبيعية
 7.38  24.94  280  علوم إنسانية

1.35  0.17  
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كبر أوهي  )0.17( مستوى الداللةو) 1.35( للدرجة الكلية "ت"أن قيمة ) 3.4(من الجدول يالحظ 
طلبة جامعة  معرفة  في مدى دالة إحصائية أي أنه ال توجد فروق)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة 

  .وبذلك تم قبول الفرضية الثانية.  تعزى لمتغير التخصصاألدب الفلسطيني المقاومبالقدس 
  

  : الفرضية الثالثةنتائج 

مستوى معرفة  في متوسطات )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . لمتغير المستوى الدراسي األدب الفلسطيني المقاوم تعزى بطلبة جامعة القدس 

على  عينة الدراسة أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الثالثةلفحص الفرضية الصفرية و
،  المستوى الدراسيحسب متغيراألدب الفلسطيني المقاوم ب طلبة جامعة القدسستوى معرفة ماختبار 

  .يوضحان ذلك) 5.4(جدول وال) 4.4(جدول وال
  

على اختبار   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):4.4(الجدول

  .لمتغير المستوى الدراسي طيني المقاوم تعزىاألدب الفلس بطلبة جامعة القدس مستوى معرفة 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسة

  7.323  23.94  65  سنة أولى

  6.786  26.29  170  سنة ثانية

  7.480  24.99  134 سنة ثالثة

 7.575  24.75  75  فأعلىسنة رابعة

  

طلبة جامعة مستوى معرفة  متوسطات في وجود فروق ظاهره )4.4( يالحظ من الجدول رقم 
 تم استخدام ، ولمعرفة داللة الفروقمتغير المستوى الدراسيحسب األدب الفلسطيني المقاوم بالقدس 

  ).5.4( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVA(األحادي تحليل التباين 
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طلبة جامعة  معرفة  العينة علىادأفر الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  ):5.4(الجدول 

  . تعزى لمتغير المستوى الدراسياألدب الفلسطيني المقاوم بالقدس

  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

  108.01  3  324.12  بين المجموعات

  440 22900.227  داخل المجموعات

  443 23224.349  المجموع
52.04  

2.07  
  

0.10  
  

  

أكبر وهي  )0.10( مستوى الداللةو) 2.07( الكلية  للدرجة"ف"أن قيمة  )5.4(جدول يالحظ من ال 
طلبة جامعة القدس  معرفة  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة 

  . وبذلك تم قبول الفرضية الثالثةراسي، تعزى لمتغير المستوى الدالفلسطيني المقاوم األدبب
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.2.4

  الفلسطيني المقاوم؟ اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب ما 

ـ  مـن  الفلـسطيني المقـاوم   ألدب نحو اطلبة جامعة القدس درجة اتجاهات تحديد حتى يتم   الل خ
  :تيهاألاعتماد الدرجات الدراسة تم عينة متوسطات استجابات أفراد 

   .ل على درجة كبيرة جداًدي) ثركأف 4( متوسط حسابي 
  .يدل على درجة كبيرة ) 3.99- 3.5( حسابي طتوسم
  .يدل على درجة متوسطة ) 3.49 – 3( حسابي طتوسم
  .يدل على درجة قليلة )  2.99- 2.5( حسابي طتوسم
  .داً جة قليل درجة يدل على)  2.5أقل من (  حسابي طتوسم

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
 اتجاهات طلبة جامعة القدس عنر بعالدراسة على فقرات االستبانة التي تُالستجابات أفراد عينة 

  .يوضح ذلك) 6.4(، والجدول رقم الفلسطيني المقاوم نحو األدب
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طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوس): 6.4( الجدول

  .الفلسطيني المقاوم اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب استبانة 

الرقم في 

  االستبانه
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

  كبيرة جداً  0.75  4.32  معنى للحياةاألدب المقاوم يعطي   1
 كبيرة جداً  0.97  4.26 كُتّاب األدب المقاوم يستحقون االحترام 14

ن المنهج المدرسي يجب أن يشتمل على األدب أ أرى  15
  المقاوم

 كبيرة جداً  0.89  4.20

أشعر بأن أدب المقاومة يحثني على التمسك بالهوية  29
  الوطنية والقومية

 كبيرة جداً  0.97  4.14

 كبيرة جداً  0.86  4.08   بالنفسأدب المقاومة يعزز الثقة 26

 كبيرة جداً  0.94  4.01  األدب المقاوم يقربني من  الواقع 19

ألدب إلى اشعر باالرتياح لسماع أغاني كلماتها تستند أ 11
  المقاوم

 كبيرة  1.02  3.94

 كبيرة  0.98  3.92  يشدني األدب المقاوم إلى أصالة اللغة العربية 28

 كبيرة  0.98  3.91  سطينيةأتذوق شعر المقاومة الفل 5

 كبيرة  1.21  3.89  أدب المقاومة يعمل على نشر اإلحباط والتوتر 7

 كبيرة  0.95  3.84  شعر بالرغبة في قراءة األدب المقاومأ 3

 كبيرة  1.05  3.77  أشعر بأن أدب المقاومة يعمل على شحذ الهمم 23

 كبيرة  0.97  3.76  يمنحني أدب المقاومة جوا من المتعة والخيال 17

 كبيرة  0.99  3.73  أحاول ربط الشعر المقاوم في الحياة اليومية 25

 كبيرة  1.17  3.69  أرى أن شعر المقاومة ضعيف 8

 بجمالة ورونقه حتى يومنا احتفظأرى أن الشعر المقاوم   4
  هذا

 كبيرة  1.10  3.68

 كبيرة  0.94  3.67  يمكنني فهم مدلوالت األدب المقاوم  6

 كبيرة  1.09  3.66  صة لكتبت في األدب المقاوملو كنت كاتب ق 9
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 كبيرة  1.10  3.66  أميل لحفظ مطالع القصائد الوطنية المقاومة 27

أتابع باهتمام البرامج التلفزيونية التي تخص أدب  16
  المقاومة

 كبيرة  0.94  3.65

 كبيرة  1.05  3.64  شعر بالمتعة عند الحديث مع زمالئي عن أدب المقاومةأ 18

 كبيرة  1.10  3.63  ر بأهمية دراسة مساق خاص بأدب المقاومةأشع 12

 كبيرة  0.99  3.58  األدب المقاومأسعى القتناء كتب   10

 كبيرة  1.04  3.56  أسعى لتوثيق عالقتي مع محبي األدب المقاوم 20

 كبيرة  0.95  3.56  أفضل توثيق األدب المقاوم من خالل المطرزات 24

 كبيرة  0.94  3.51    باألدب المقاوماصةحرص على حضور الندوات الخأ 2

 متوسطة  1.13  3.49  أحب المشاركة في تنظيم األمسيات لشعر المقاومة 13
 متوسطة 1.38  3.49   في الوقت الحاضراألدب المقاوم عديم الجدوى 30
 متوسطة  1.17  3.48  شعر أن أدباء المقاومة يثرثرون أ 21
 متوسطة  1.06  3.45  دبأفضل األدب المقاوم على كل أنواع األ 22

 كبيرة 0.54  3.77  الدرجة الكلية

  
معياري النحراف االو) 3.77 (ةللدرجة الكلي  المتوسط الحسابيأن) 6.4(يالحظ من الجدول رقم 

بدرجة  جاءت الفلسطيني المقاوم  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدبأنوهذا يدل على ) 0.54(
) 20( وفقرات جاءت بدرجة كبيرة جداً) 6(أن ) 1.4( لجدول رقمكما وتشير النتائج في اكبيرة، 

  .فقرات جاءت بدرجة متوسطة) 4(فقرة جاءت بدرجة كبيرة و
، )4.32(على أعلى متوسط حسابي  " معنى للحياةاألدب المقاوم يعطي " وقد حصلت الفقرة األولى 
، بينما )4.26(بمتوسط حسابي  " رامكُتّاب األدب المقاوم يستحقون االحت" يليه الفقرة الرابعة عشر 

على أقل متوسط  " ل األدب المقاوم على كل أنواع األدبفضوالعشرون ُأحصلت الفقرة الثانية 
بمتوسط حسابي " شعر أن أدباء المقاومة يثرثرون ليها الفقرة الحادية والعشرون أت، )3.45(حسابي 

بمتوسط  "  في الوقت الحاضرعديم الجدوىاألدب المقاوم " ، ومن ثم الفقرة الثالثون )3,48(
  ).3.49(حسابي 
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.2.4

  

لى  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى إهل يوجد فروق في

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى ؟)المستوى الدراسي , التخصص ,جنس الطلبة (متغيرات

  :لفرضيات التاليةا

  
  :نتائج الفرضية الرابعة

في متوسطات اتجاهات طلبة  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

  . جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير الجنس

 أفرادبية الستجابة المتوسطات الحساو" ت"نتائج اختبار  تم حساب الرابعةلفحص الفرضية الصفرية و
بالنسبة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم  فقرات استبانهالدراسة على عينة 

   .يوضح ذلك) 7.4(، والجدول رقم لمتغير الجنس
  

متوسطات اتجاهات  في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ): 7.4(الجدول

  . لمتغير الجنسبالنسبةلقدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم طلبة جامعة ا

  العدد  الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  مستوى الداللة  "t"قيمة

  0.55  3.80 210  ذكر
 0.53  3.74 234  أنثى

1.22  0.22  

  
كبر أ وهي )0.23( مستوى الداللةو) 1.22( للدرجة الكلية "ت "أن قيمة) 7.4(يالحظ من الجدول 
اتجاهات طلبة جامعة ه ال توجد فروق دالة إحصائياً في  أي أنّ)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة 

  .وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة . لمتغير الجنسبالنسبةالقدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم 
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  : نتائج الفرضية الخامسة

متوسطات اتجاهات طلبة في  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير التخصص
 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"نتائج اختبار  تم حساب الخامسةلفحص الفرضية الصفرية و

 بالنسبةيني المقاوم اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطفقرات استبانة عينة الدراسة على 
   .يوضح ذلك) 8.4(، والجدول رقم التخصصلمتغير 

  

متوسطات اتجاهات  في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار ): 8.4(الجدول 

 .التخصص لمتغير بالنسبةطلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم 

  

كبر أوهي  )0.16( مستوى الداللةو) 1.38( للدرجة الكلية "ت"أن قيمة ) 8.4(الجدول يالحظ من 
اتجاهات طلبة جامعة ه ال توجد فروق دالة إحصائياً في  أي أنّ)α ≥ 0.05(من مستوى الداللة 

  .وبذلك تم قبول الفرضية الخامسة .التخصص لمتغير بالنسبةالقدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم 

  

  : نتائج الفرضية السادسة 

متوسطات اتجاهات طلبة في  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . المستوى الدراسي تعزى لمتغير جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم
 عينة الدراسة أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  السادسةلفحص الفرضية الصفريةو

لمتغير  بالنسبة متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم استبانهعلى 
   .يوضحان ذلك) 10.4(، والجدول رقم )9.4(، والجدول رقم المستوى الدراسي

  

المتوسط   العدد  التخصص

  الحسابي

راف االنح

  المعياري

  مستوى الداللة "t"قيمة

  0.55  3.72 164  علوم طبيعية

 0.53  3.79 280 إنسانيةعلوم 

1.39  0.16  
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة): 9.4(الجدول 

   بالنسبة لمتغير المستوى الدراسياتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسي

  0.52  3.83  65  سنة أولى
  0.52  3.79  170  سنة ثانية
  0.54  3.74  134 سنة ثالثة

 0.60  3.69  75 سنة رابعة فأكثر

  
 اتجاهات طلبة جامعة القدس  عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات)9.4(يالحظ من الجدول رقم 

 one way(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقنحو األدب الفلسطيني المقاوم

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )10.4.(  
  

 اتجاهات طلبة  العينة علىأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين ): 10.4(الجدول 

  بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة
  مستوى الداللة

  0.28  3  0.86  بين المجموعات
  440  130.54  داخل المجموعات

  443  131.41  المجموع
0.29  
  

0.97  
  

0.40  
  

  

  
 )0.407( مستوى الداللةو) 0.970( للدرجة الكلية "ف" أن قيمة )10.4( من الجدول رقم يالحظ، 

 اتجاهات طلبة ه ال توجد فروق دالة إحصائياً فيأي أنّ )α ≥ 0.05(أكبر من مستوى الداللة وهي 
وبذلك تم قبول .  تعزى لمتغير المستوى الدراسيجامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم

  .الفرضية السادسة
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.2.4

لسطيني المقاوم واتجاهاتهم األدب الفبطلبة جامعة القدس بين مستوى معرفة عالقة ذات ما ال

  ؟نحوه

  

  نتائج الفرضية السابعة

طلبة بين مستوى معرفة  )α ≥ 0.05(الداللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهبجامعة القدس 

 الستجابات أفراد عينة  والداللة اإلحصائية"ر ")بيرسون(حساب قيمة معامل االرتباط  وبذلك تم
، األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهب طلبة جامعة القدس بين مستوى معرفة  الدراسة

  .يوضح ذلك) 11.4(والجدول رقم 
  

طلبة جامعة بين مستوى معرفة   والداللة اإلحصائية)بيرسون(معامل ارتباط ): 11.4(الجدول 
  .جاهاتهم نحوهاألدب الفلسطيني المقاوم واتعلى القدس 

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

على طلبة جامعة القدس مستوى معرفة 
 األدب الفلسطيني المقاوم

األدب نحو طلبة جامعة القدس اتجاهات 
 الفلسطيني المقاوم 

0.19 0.00 

  
مستوى الداللة ، وبلغ )0.19(للدرجة الكلية  )بيرسون(معامل ارتباط أن ) 11.4(يالحظ من الجدول 

، لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة وهي قيمة دالة إحصائياً) 0.000 (اإلحصائية
األدب ب طلبة جامعة القدسبين مستوى معرفة  )α ≥ 0.05(معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 طلبة جامعة القدس مستوى معرفة بين، حيث تبين وجود عالقة الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوه
مستوى  ت هذه العالقة عالقة طردية أي كلما زادأنأي  ،األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهب

   .اتجاهاتهم نحوهزادت األدب الفلسطيني المقاوم في طلبة جامعة القدس معرفة 



 
 

95

  

  الفصل الخامس

 

   مناقشة النتائج1.5

  :  ل الدراسة األول سؤاائجشة نتمناق: أوال 1.1.5

  :  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني: ثانيا 2.1.5

  :  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث: ثالثا 3.1.5

  :  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع: ثالثا 4.1.5

 :  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس: ثالثا 5.1.5
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  الفصل الخامس

  والتوصياتمناقشة النتائج

يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وكذلك بعض التوصيات المنسجمة مع هذه النتائج 
). االستبانة ،االختبار(المستمدة من أدوات الدراسة   

 

:مناقشة النتائج  1.5  

األدب الفلسطيني المقاوم  مستوى معرفة طلبة جامعة القدس بطالع علىهدفت هذه الدراسة إلى اال
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة سعت الدراسة إلى اإلجابة عن فقرات  ، باتجاهاتهم نحوههوعالقت

في والتخصص، والمستوى الدراسي  ،جنسوبيان أثر كل من متغيرات ال ،االستبانه واالختبار
  .فلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهمستوى معرفة طلبة جامعة القدس باألدب ال

:وفيما يلي مناقشة النتائج  

  

  : األول الدراسةالسؤ يجةمناقشة نت 1.1.5

  الفلسطيني المقاوم؟ معرفة طلبة جامعة القدس بـاألدب مستوى ما 

الفلسطيني المقاوم تم حساب المتوسطات  معرفة طلبة جامعة القدس بـاألدب لتحديد مستوى
تضح من الجدول  وي،طلبة عينة الدراسة في جامعة القدسالحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات 

  على اختبار مستوى أفراد عينة الدراسة من طلبة جامعة القدسأن المتوسط الحسابي ألداء) 1.4(

، وكان أقل من المستوى  %)42.2 (كانالفلسطيني المقاوم  معرفة طلبة جامعة القدس بـاألدب
 المستوى  على وجود ضعف فيوهذا يدل%). 50(والبالغة ) العالمة المحك(المقبول تربوياً 

طلق علية ُأ ام واالبتعاد عن أدب المقاومة ِل أدب المقاومة بشكل خاصالمعرفي بشكل عام ومعرفة
ومعرفة أدب الحرب وأدب المعارك، والتخوف من الحديث عن المقاومة أدباً؛يات مثلمن مسم ، 

 شخصيتهصقل  و،ا له من أهمية كبيرة في حياة الفردموقلة االهتمام بهذا النوع من األدب ِل
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عن عدم شمولية ناتج ا قد يكون  الفلسطيني بسبب خلل م،فالضعف المعرفي في أدب المقاومةوبنائها
وعدم االهتمام  ،)االبتدائية(من الصفوف األولى  التوسع فيه وعدم ، لألدب الفلسطيني المقاومالمناهج

 النتيجة مع نتيجة  هذهوتتفق .بحضور الندوات والمحاضرات الخاصة بشعر المقاومة الفلسطينية
 في مستوى الكتابة الجدلية لدى طلبة معلم اً والتي وجدت أن هناك تدني،)2001 (هدراسة العراعر

التي أظهرت تدني  ،)2008( وكذلك دراسة الرفاعي ،مجال اللغة العربية في جامعة اليرموك
  .مستوى الثقافة اللغوية لدى طلبة جامعة القدس

  

:ثانيؤال الدراسة ال سمناقشة نتيجة 2.1.5  

لى ألدب الفلسطيني المقاوم تعزى إابة جامعة القدس بهل يوجد فروق في مستوى معرفة طل
ل تم تحويله إلى  ولإلجابة عن هذا السؤا؟ )راسيالمستوى الد،التخصص ،جنس الطلبة(متغيرات

 :آلتيةالفرضيات ا

  

                                    :                 المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة النتيجة

ات مستوى معرفة  في متوسط)α ≥0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات دال
  .  باألدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير الجنسطلبة جامعة القدس

  
قل من أوهي ) 0.003(ومستوى الداللة ) 2.96(تساوي ) ت(أن قيمة ) 2.4(يالحظ من الجدول 

 معرفة طلبة جامعة القدس ه توجد فروق دالة إحصائياً فيأي أن) α ≥ 0.05(الداللة  مستوى
وبذلك تم رفض . باألدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح اإلناث

  .الفرضية األولى وقبول الفرضية البديلة
  

اإلناث ألدبية المتعلقة بأدب المقاومة وطبيعة  اطالع اإلناث وسعة معرفتهناوهذا يدل على سعة 
 إلناث من دور كبير في رفض الواقعا لم ومعرفة من الذكور ِلطالعاً االنفسية والبيولوجية أكثر
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فهناك العديد من  ، فدور المرأة كبير في أدب المقاومة ،بإحساس ووعي عميق،والتمرد علية ،
  .ة اتجاه القضية الفلسطينية مشاعر العالم بأسر أثرناألديبات الالتي

التي لم تجد فروقاً دالة إحصائياً ، )2001 ( الدراسة مع نتيجة دراسة العراعرهواختلفت نتيجة هذه
التي لم  ،)2008( واختلفت كذلك مع نتيجة دراسة الرفاعي ،في الكتابة الجدلية تعزى لمتغير الجنس

   .دس تعزى إلى الجنستجد فروقاً قي الثقافة اللغوية لدى طلبة جامعة الق

 

: المتعلقة بالفرضية الثانيةمناقشة النتيجة  

مستوى معرفة  في متوسطات )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

                                          . األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير التخصصبطلبة جامعة القدس 

فقرات اختبار مدى على   عينة الدراسةأفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و" ت" نتائج اختبار بينت
 للدرجة )ت(أن قيمة  ، لمتغير التخصصبالنسبةاألدب الفلسطيني المقاوم بطلبة جامعة القدس معرفة 
ي أنه ال توجد  أ)α ≥ 0.05(كبر من مستوى الداللة أوهي  )0.17( مستوى الداللةو) 1.35(الكلية 
 تعزى األدب الفلسطيني المقاومبطلبة جامعة القدس  معرفة توسطات دالة إحصائياً في مفروق

  .وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. لمتغير التخصص

إلى كون األدب الفلسطيني المقاوم يتم اكتسابه وتذوق جزء منه عن وترى الباحثة أن السبب يعود 
ن الموضوع  وبذلك فإ، والنقابات واألندية،ر المقصودة مثل االتحاداتطريق المؤسسات التربوية غي

  .مرتبط بالشخص أكثر من ارتباطه بالتخصص
  

 في  دالة إحصائياً والتي لم تجد فروقاً،)2008(واتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الرفاعي 
  .مستوى الثقافة اللغوية لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص

  

  : المتعلقة بالفرضية الثالثة اقشة النتيجةمن

مستوى معرفة  في متوسطات )α ≥0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دال

  .األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير المستوى الدراسيبطلبة جامعة القدس 
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أكبر من وهي  )0.10( لداللةمستوى او) 2.07(للدرجة الكلية ) ف(أن قيمة  )5.4( الجدوليالحظ من 
طلبة جامعة القدس  معرفة  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في)α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة.  تعزى لمتغير المستوى الدراسيالفلسطيني المقاوم األدبب
دب الفلسطيني المقاوم يعود وترى الباحثة أن عدم وجود فروق في معرفة طلبة جامعة القدس باأل

 ويبدو أن المشتتات التي يعيشها الطالب في ،إلى أن المعرفة تكتسب في مراحل عمرية مبكرة
تجعل من االستمرار في زيادة الثروة المعرفية في " االنترنت والهواتف النقالة" مثلالمرحلة الجامعية

  .أدب المقاومة صعبة
 

  : لثالثاالدراسة  سؤال مناقشة نتيجة 3.1.5

؟ما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم  

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
 اتجاهات طلبة جامعة القدس عنر بعالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تُ

 للدرجة الكلية المتوسط الحسابي أن) 6.4(يالحظ من الجدول رقم و . ،ي المقاومالفلسطين نحو األدب
  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدبأنوهذا يدل على ) 0.54(معياري النحراف االو) 3.77(

فقرات ) 6(أن ) 1.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم جاء بدرجة كبيرة، الفلسطيني المقاوم
  .فقرات جاءت بدرجة متوسطة) 4(فقرة جاءت بدرجة كبيرة و) 20( ويرة جداًجاءت بدرجة كب

  
، )4.32(ي على أعلى متوسط حساب " معنى للحياةاألدب المقاوم يعطي " وقد حصلت الفقرة األولى 

، بينما )4.26(بمتوسط حسابي  " ن االحترامكُتّاب األدب المقاوم يستحقو" ليه الفقرة الرابعة عشر ت
على أقل متوسط  " ل األدب المقاوم على كل أنواع األدبفضُأ" فقرة الثانية والعشرون حصلت ال

بمتوسط حسابي " شعر أن أدباء المقاومة يثرثرون والعشرون َأليها الفقرة الحادية ، ت)3.45(حسابي 
بمتوسط  "  في الوقت الحاضراألدب المقاوم عديم الجدوى" ، ومن ثم الفقرة الثالثون )3،48(

  ).3.49(حسابي 
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حداث واألوضاع إن اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو أدب المقاومة جاءت بدرجة كبيرة بسب األ
،  إلى االهتمام بأدب المقاومة بشكل عام وأدب المقاومة الفلسطينية بشكل خاصالجارية التي تدعو

فأدب المقاومة هو المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يعة النضال للشعب ر عن مسيرب
يني ويؤكد أدب المقاومة على تالحم الشعب الفلسط، )الشتات(الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها

ة فاإلنسان وطنه واإلصرار على المقاومة والمواجهب ووقوفه في وجه المحتل الغاصب ،وتشبثه
 ث حياته فيحداأالذي يمثل ا النوع من األدب  هذألن؛يتجه ويميل نحو أدب المقاومة  الفلسطيني
ويبدو أن أحداث الربيع العربي المستمرة منذ حوالي عام ساهمت في رفع ،  وبيت المقدس،فلسطين

لبة ال يكاد يمر يوم دون أن يسمع الطحتى أنه ،مستوى اتجاهات الطلبة نحو أدب المقاومة بشكل عام
  ".أرادة الحياة" القاسم الشابي مطلع قصيدة أبي

  

  :ؤال الدراسة الرابعس مناقشة نتيجة 4.1.5

  
اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى وجد فروق في  تهل

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى ؟ ) المستوى الدراسي ، التخصص، الطلبةجنس(اتلمتغير
  :الفرضيات التالية

  
  : المتعلقة بالفرضية الرابعةمناقشة النتيجة

في متوسطات اتجاهات طلبة  )α ≥0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللةت دالال توجد فروق ذا

  . جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير الجنس

  

كبر من أوهي  )0.23( مستوى الداللةو) 1.22(أن قيمة ت للدرجة الكلية ) 7.4(يالحظ من الجدول 
اتجاهات طلبة جامعة القدس فروق دالة إحصائياً في  أي أنه ال توجد )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة . لمتغير الجنسبالنسبةنحو األدب الفلسطيني المقاوم 
  

وترى الباحثة أن عدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعود إلى أن 
دب الفلسطيني المقاوم يمس حياة الشعب الفلسطيني ألن األ واحد؛اتجاه كل من الذكور واإلناث
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ن  م الحرية والخالص نحو بأكمله واإلناث والشعب الفلسطينيروفاتجاه كل من الذك بأكمله،
وشعرها ،، ولقد تركت المرأة بصمة واضحة في أدبها  والغايةهو نفس االتجاه،االحتالل والظلم 

ر بعاء شعره وأدبه يتأجج بالمشاعر المتوهجة التي تُوكذلك الرجل المقاوم الشجاع الذي ج المقاوم،
  . على المقاومة من أجل الحرية واالستقاللوالحثُّعن الرغبة ،

  
 في والتي لم تجد فروقاً داله إحصائياً ،)2001(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة اللهيبي

  .اتجاهات الطلبة األدبية
  

 )2004( ومع نتيجة دراسة الرحو ،)2004(نتيجة دراسة العجاج واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع 
  .والتي وجدتا أن هناك فروقاً داله إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو مادة األدب والنصوص

  

  : المتعلقة بالفرضية الخامسةمناقشة النتيجة

هات طلبة  في متوسطات اتجا)α ≥0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال

  . جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير التخصص

اكبر وهي  )0.16( مستوى الداللةو) 1.38( للدرجة الكلية )ت(أن قيمة ) 8.4(يالحظ من الجدول 
اتجاهات طلبة جامعة  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في )α ≥ 0.05(من مستوى الداللة 
       .وبذلك تم قبول الفرضية الخامسة .التخصص لمتغير بالنسبةالفلسطيني المقاوم القدس نحو األدب 

                                                                       

أن عدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى إلى أن وترى الباحثة 
 ،ترجع إلى الدرجة التي يؤمن بها الشخص بقضيته الفلسطيني المقاوم اتجاه الشخص نحو األدب

وإلى طريقة تفكيره وحسه الوطني، وهذا الموضوع يتفاوت من شخص آلخر بغض النظر عن 
  . أدبياً أمتخصصه سواء كان علمياً

  

  :المتعلقة بالفرضية السادسةمناقشة النتيجة 

 في متوسطات اتجاهات طلبة )α ≥0.05(الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  . جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير المستوى الدراسي
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 اتجاهات طلبة جامعة القدس  عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات)9.4(يالحظ من الجدول رقم 
 one way(األحادي ليل التباين  تم استخدام تح، ولمعرفة داللة الفروقنحو األدب الفلسطيني المقاوم

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )ف( أن قيمة )10.4( من الجدول رقم يالحظ، ).10.4( 
 أيα ≥ 0.05( (أكبر من مستوى الداللة وهي  )0.407( مستوى الداللةو) 0.970(للدرجة الكلية 

  األدب الفلسطيني المقاوم اتجاهات طلبة جامعة القدس نحوه ال توجد فروق دالة إحصائياً فيأنّ
            .وبذلك تم قبول الفرضية السادسة. تعزى لمتغير المستوى الدراسي

                                                      
  الفلسطيني المقاوم تعزى إلى وترى الباحثة أن عدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو األدب

فكل شخص لديه اتجاه نحو أدب المقاومة بنسب متفاوتة في ظل الوضع  ، آلخراختالفها من شخص
  .وضة على اإلنتاج الثقافيرالثقافي المحاصر والرقابة الشديدة المف

  
  : الخامس الدراسة سؤالنتيجة مناقشة 5.1.5

  ؟األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهب طلبة جامعة القدسبين مستوى معرفة  ما العالقة 
  
  :قشة النتائج المتعلقة بالفرضية السابعةمنا

 α(لة إحصائيا عند مستوى الداللة ال توجد عالقة دا طلبة جامعة بين مستوى معرفة  )0.05≤

  . األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهعلى القدس 

  

ة  الستجابات أفراد عين والداللة اإلحصائية)ر(بيرسون حساب قيمة معامل االرتباط وبذلك تم
 والجدول ،األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوه بطلبة جامعة القدسبين مستوى معرفة  الدراسة

للدرجة الكلية معامل ارتباط بيرسون أن ) 11.4(يالحظ من الجدول  .يوضح ذلك) 11.4(رقم 
، لذا يتم رفض  وهي قيمة دالة إحصائياً،)0.000 (اإلحصائيةمستوى الداللة ، وبلغ )0.19(

طلبة  مستوى معرفة  واإلحصائيةالفرضية القائلة بعدم وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة 
بين مستوى ، حيث تبين وجود عالقة األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهبجامعة القدس 

قة  هذه العالقة عالأنأي  ،األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهب طلبة جامعة القدس معرفة 
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زادت  ،األدب الفلسطيني المقاومفي طلبة جامعة القدس مستوى معرفة  تأي كلما زاد؛طردية 
  .اتجاهاتهم نحوه

وترى الباحثة إلى أن ارتباط المعرفة باألدب الفلسطيني المقاوم واالتجاهات تعود إلى أنه كلما كان 
بشكل  ايجابي ن لديه اتجاه تكو،طالع باألدب الفلسطيني المقاوما وسعة ، ولديه معرفةاًالشخص مثقف

 ، للخطر الصهيوني المحيط بهاً وكلما كان الشخص مدرك،ال شعوري نحو األدب الفلسطيني المقاوم
 .تجاه لمقاومة ذلك الخطرزاد لديه اال
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:التوصيات والمقترحات  

  :في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة توصي الباحثة باآلتي
مين مناهج اللغة العربية ألدب تضضرورة  االهتمام بأدب المقاومة الفلسطينية من خالل -1

  .إبراز أهميتهضرورة المقاومة بشكل أوسع و
 يتعلق ة و بإضافة مساق خاص ضمن مساقات الكلية اإلجباريقيام جامعة القدسضرورة -2

  .بموضوع األدب الفلسطيني المقاوم
  .أدب المقاومة الفلسطيني داخل الجامعات وخارجها عقد ندوات ومحاضرات عن -3
  . ونثراًتدريب الطلبة بشكل مستمر على التفاعل مع أدب المقاومة الفلسطيني شعراً-4
 العربية اللغة مناهج تخطيط على القائمين عند واضحاً األدب الفلسطيني المقاوم هدفاً يكون أن-5

 . اإلحساس الوطني ثيرتست التي األدبية النصوص الختيار ،وتأليفها
 العربية اللغة فروع تكامل على العمل  وتأليفهاالعربية اللغة مناهج تخطيط على القائمين على-6

  .خاصة   المقاوم بصفةالفلسطيني األدب وتكامل ، عامة بصفة
على شرائح طالبية مختلفة وفي أوقات العمل على إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية -7

  .مختلفة
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    .264- 241، ص)51(،  مجلة اتحاد الجامعات العربية،في جامعة القدس

  .القاهره عالم الكتب، ،4ط ،علم النفس االجتماعي ،)1977.( حامد عبد السالم ،زهران

  . بيروت،دار اآلداب ،1ط ،الثقافة والمقاومة ) .2006.( إدواردسعيد،

 ،المصرية األنجلو ،4، طاالجتماعي النفس علم في دمةمق. ( 1983 ). سويف، مصطفى
  . القاهره

، دار صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة). 1977.(أبو الشباب، واصف 
  . الطليعة،بيروت 

  .  دار الجيل، بيروت،المقاومة في األدب الجزائري). 1991(. شرف، عبد العزيز

  . دار اآلفاق الجديدة، بيروت ،2 ط،أدب المقاومة). 1979(. شكري، غالي

تقويم محتوى كتاب النصوص األدبية للصف ). 2008(. الصاعدي، منال بنت حبيب بن عيد

  . ، رسالة ماجستير، جامعة طيبة، السعوديةالثاني الثانوي في ضوء مقومات التذوق األدبي

ة للدراسات المؤسسة العربي ،شعراء فلسطين في القرن العشرين). 2000.(راضي  ،صدوق
  .بيروت والنشر،

  .دار الشروق الجديد، بيروت  ،ديوان إبراهيم). 1977.(إبراهيم  ،طوقان

 ،2ط ،"دراسة في أعمال غسان كنفاني  "الطريق إلى الخيمة األخرى) .1981.( راضي ،عاشور
  .بيروت،دار اآلداب
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مجلة الكتب وجهات . أدب المقاومة من المنفى إلى االنتفاضة). 2000(. عبد القادر، فاروق
  . 61- 52ص ،)23 (2نظر، 

  . رام اهللا  ،دار الشيماء ،شعر عبد الكريم الكرمي) .2009.( صبحي محمد عبيد،

أثر استخدام طريقة المناقشة في تحصيل طالبات الصف الخامس ). 2004(. العجاج، شذا مظفر

 منشورة، جامعة رسالة ماجستير غير"، األدبي لمادة األدب والنصوص واتجاهاتهن نحوها
  . الموصل، العراق

مستوى أداء طلبة معلم مجال اللغة العربية في جامعة اليرموك في ). 2001(. العراعرة، وليد

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، أربد، األردنالكتابة الجدلية

 في التحصيل الدراسي أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي). 2008. (عرقاوي، إيناس إبراهيم

، رسالة ماجستير غير واالحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر
  . فلسطين ،منشوره، جامعة النجاح الوطنية

  .بيروت ،دار العودة ،وقصص أخرى) .1982.(عزام،سميرة 

  .الخليل،ن،دار الحس2ط،جذور القضية الفلسطينية) .1992.(العويسي،عبد الفتاح 

  . ، بيسان للنشر والتوزيع"أصدء" سميرة عزام ) .1997.( أبو فخر،صقر

، 1، طالمدخل في علم النفس التربوي). 2000(.الكبيسي، وهيب مجيد والداهري، صالح حسن
  . دار الكندي، األردن

  .بيروت  ،دار اآلداب"من فلسطين ريشتي"ديوان) .1971.(عبد الكريم  ،الكرمي

أثر استخدام أسلوب المواقف التعليمية في تحصيل طالبات ). 2001(. ه إدريسالكالك، عايش

رسالة ماجستير غير . "الصف األول المتوسط في قواعد اللغة العربية واتجاهاتهن نحوها
  . جامعة الموصل، العراق"منشورة

  .فلسطين  ،دار الهدى للطباعة والنشر ،رجال في الشمس) .2003(. كنفاني غسان



 
 

108

  .بيروت  ، مؤسسة األبحاث العربية4ط ،عائد إلى حيفا).1987. (غسانكنفاني 

 دار اآلداب، ،)1966_1948(المقاومة في فلسطين المحتلة أدب ). 1970(. كنفاني، غسان
  . بيروت

  .  دار الطليعة، بيروت،اآلثار الكاملة). 1977(. كنفاني، غسان

  .  دار اآلداب، بيروت،)1968_1948(األدب الفلسطيني المقاوم ). 1980(. كنفاني، غسان

، المؤسسة العربية للدراسات، 3، طتاريخ فلسطين الحديث). 1973(. الكيالي، عبد الوهاب
  بيروت

أثر استخدام طريقة االستجواب في تحصيل مادة األدب العربي ). 2001(. اللهيبي، ليث سعد اهللا

رسالة ماجستير غير "، الموصلجامعة –وتنمية االتجاهات األدبية لدى طلبة كلية التربية 
  .العراق ،منشورة، جامعة الموصل

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الرواية في األدب الفلسطيني). 1980.(أبو مطر،أحمد 
   .بيروت

أثر استخدام إستراتيجية التعلم للتمكن في تحصيل طالب ). 2003(. المولى، عبد اهللا فتحي

رسالة ماجستير غير "،  قواعد اللغة العربية واتجاهاتهم نحوهاالصف الثاني المتوسط في مادة
  . العراق،منشورة، جامعة الموصل

  .بيروت ،دار الفرقان ،2ط ،علم النفس التربوي ).1985.( عبد المجيد نشواني،

  .، دار القلم، بيروتأبو القاسم الشابي شاعر الحب والثورة). 1979(. النقاش، رجاء

  .دار النهار، بيروتمدخل في علم النفس التربوي، . )1981(. ياسين، عطوف 

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،في الجهود المسرحية). 1980.( عبد الرحمن ياغي،
  .يروتب

 محاضرات ألقاها الدكتور هاشم القصة القصيرة في فلسطين واألردن .)1966.(،هاشم ياغي
  .معهد البحوث والدراسات العربية ،ياغي على طلبة قسم الدراسات األدبية واللغوية
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  المالحق
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  )1( ملحق رقم

  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

  

  الفلسطيني المقاوم  باألدبمستوى معرفة طلبة جامعة القدس

  

 :ة/ة المحترم/حضرة الطالب

 المقاوم الفلسطيني  باألدبمستوى معرفة طلبة جامعة القدس "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس " باتجاهاتهم نحوه وعالقته
  .من جامعة القدس

يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات 
باحثة وسوف االستبانة، علما بـأن جميع إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى ال االختبار و

  .تستعمل لغايات البحث العلمي فقط
  

  وشكرا لكم لحسن تعاونكم

  هبة شقيرات: الباحثة 

  :معلومات أولية

   أنثى    □  ذكر              □             :الجنس

   علوم إنسانية□ علوم طبيعية       □           :التخصص

      فأعلىسنة رابعة □      سنة ثالثة □      سنة ثانية□           سنة أولى□ :  المستوى الدراسة
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  -:الجزء األول فقرات االختبار

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

  : ـ  من التسميات التي أطلقت على األدب الفلسطيني المقاوم1

  .أدب االنتصار) د.          أدب الثورة) ج.         أدب المعارك) ب.           أدب الحرب)       أ
  : ـ  األدب الفلسطيني المقاوم يعزز2

  .الخضوع واالنصياع) د.       إحباط العزائم) ج.   القبول باألمر الواقع) ب.       الرفض والتمرد)       أ
  :عن"نثرا  شعرا أم" يعبر في مضمونه’ ـ  األدب الفلسطيني المقاوم 3

  .األمية) د.             النكبات)           ج.       التردد) ب.                التبعية)       أ
   ـ الحقبة التي  نشأ فيها األدب الفلسطيني المقاوم4

  .خالل االنتفاضة) د.          بعد النكسة ) ج.            بعد النكبة ) ب.           قبل النكبة )       أ
  :كتبها الروائي) سعيد أبي النحس المتشائل( ـ 5

  .أكرم زعيتر) د.          يحيى حمودة ) ج.          أكرم هنية  ) ب.         ل حبيبيإمي)       أ
  :كتَاب أدب المقاومة و كان رئيس بلدية الناصرة ’ ـ  من 6

  .غسان كنفاني) د.     عبد الرحيم محمود) ج.          توفيق زياد ) ب.        أحمد شوقي )       أ
  : إحدى قصائده الوطنية ـ  تألَق محمود درويش في7

  .        سجل أنا عربي) د.  حكاية الولد الفلسطيني) ج.    من فلسطين ريشتي) ب.    بعد عشر سنين)       أ
  : ـ  من روايات األدب الفلسطيني المقاوم8

  .قزقاق المد) د.     ألوان من المأساة) ج. موسم الهجرة إلى الشمال) ب.            أم سعد)       أ
  : ـ  من مسرحيات أدب المقاومة9

  .ءخبز الفدا) د.          بيت الجنون ) ج.        ضيعة حزيران ) ب.    الشمسفيرجال )       أ
  : ـ  من األدباء الفلسطينيين الذين كتبوا في الفن المسرحي المقاوم10 

  .توفيق الحكيم) د.        نجيب محفوظ ) ج .         توفيق فياض ) ب .      الطيب صالح)       أ

  : ـ  من اآلتية قصة تناولت األدب الفلسطيني المقاوم 11

  . الزمانلكالفيل يا م) د.       لنواتي  نجمة ا) ج .    الخروج من الجنة) ب.  في سبيلك يا وطن )       أ
  :كتَاب القصة الفلسطينية المقاومة’ ـ  من 12

  محمود سيف الدين اإليراني   ) د.        توفيق الحكيم ) ج.             مد نجمأح) ب.     مارون النقاش )       أ
        هو " عائد إلى حيفا " ـ   كاتب رواية 13
  .   إبراهيم طوقان ) د.        غسان كنفاني) ج.         سميح القاسم ) ب.        توفيق طوبي) أ
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  : ـ قائل األبيات التالية هو 14

 يـــــــمعاشمن _ ما شئَتـ ربما أفقد ـ
 يـ ــــــفراش ربما أعرض للبيع ثيابي و

 ربما أعمل حجارا وعتاال وآناس شوارع
 عــــــــــــــــــــــــربما أخمد عريانا وجائ

 لن أساوم.........الشمس لكن  يا عدو
  سأقاوم..... نبض في عروقيآخروإلى 

  .حنان عواد) د.        محمود درويش ) ج.              سم سميح القا) ب.        فدوى طوقان )       أ
  : ـ  الشاعر الذي استشهد في معركة الشجرة هو 15

  .ناجي العلي) د.      عبد الرحيم محمود) ج.        عبد الكريم الكرمي ) ب.     عز الدين القسام)       أ
  :هو الشاعر" غالبة يا فتح" و " جراحيطل سالحي من " ـ  كاتب أناشيد الثورة الفلسطينية مثل 16

  .بدر شاكر السياب) د.    صالح الدين الحسيني) ج.                سميح القاسم) ب.        صالح خلف)       أ
  :هو الشاعر  " موطني" ـ   كاتب النشيد الوطني الفلسطيني 17

  .  نجيب محفوظ ) د.          محمود درويش) ج.              إبراهيم طوقان) ب.    حافظ البرغوثي )       أ
  :للشاعر ) أناديكم وأشد على أياديكم" (من وراء القضبان" ـ قصيدة 18

  .أحمد دحبور) د.          إبراهيم طوقان) ج.             محمود درويش) ب.          توفيق زياد)      أ
  : ـ من مالمح شعر المقاومة في األرض المحتلة 19

اإلصرار على عدم ) د.         التمسك باألرض) ج.          الدعوة إلى السلم) ب.  تذوق مرارة اللجوء)   أ   
  .    العودة
  : ـ مؤلف رواية مذكرات دجاجة هو20

  .إسكندر الخوري) د.     إسحق موسى الحسيني) ج.           محمد العدناني) ب.      عارف العارف )      أ
  :إثر"الثالثاء الحمراء"اعر إبراهيم طوقان قصيدته  ـ نظم الش21

  .انتفاضة األقصى) د.           معركة الشجرة) ج.              ثورة البراق) ب.         نكبة فلسطين)      أ
  :هو" إلى هربرت صموئيل" ـ ناظم قصيدة 22

  .معروف الرصافي) د.             مد شوقيأح) ج.               سميح القاسم) ب.        إبراهيم طوقان)      أ
  : ـ الرواية الفلسطينية التي تمثل شخصية اليهودي هي 23

  .شخصية من لحم ودم) د.               الوارث) ج.               عائد إلى حيفا) ب.                 القناع)      أ
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   ـ ناظم األبيات التالية هو 24

  ..اـــيحكون في بالدن 
   يحكون في شجن 

      عن صاحبي الذي مضى
  !!نــــــــفي كف وعاد 

  .توفيق زياد) د.            محمود درويش) ج.           عبد الكريم الكرمي) ب.     عبد الرحيم محمود)      أ

  : ـ من دواوين الشاعر الفلسطيني معين بسيسو25

األشجار تموت ) د.           الرسم بالكلمات)                ج.  مدن الملح) ب.              األرض )      أ
  .واقفة
   التالية هو"ـ ناظم األبيات 26

 أحن إلى خبز أمي

 وقهوِة أمي

  .. ولمسِة أمي

  .مرسيل خليفة) د.            فدوى طوقان ) ج.        عبد الكريم الكرمي ) ب.           محمود درويش )      أ

  :هو األديب" التغريبة الفلسطينية " يناريو المسلسل الشهير  كاتب س ـ 27

  .يوسف السباعي) د.               بسام المال) ج.            ناجي علوش ) ب.            وليد سيف   ) أ
سعود بن عبد العزيز لملك لقالها شاعر ) عهودت’ جئت من قبل الضياع     أم أجئت تزورهاألقصىالمسجد ( ـ 28

  : الشاعر هو هذامن،  1935 سنهروره بإحدى قرى طولكرم لدى م
  .عبد الرحيم محمود) د.            أحمد شوقي ) ج.                نزار قباني) ب.         إبراهيم طوقان)      أ

  : ـ  يهدف شعر المقاومة الفلسطينية إلى29

  .غرس مبادئ الحق والحرية)   ب.                             تخليد سير األبطال )       أ
  .كل ما ذكر صحيح) د.                               تعميق الفكر الثوري)      ج

  : ـ  يهتم األدب الفلسطيني المقاوم 30

  .بتسجيل األحداث من دون تخليد سير األبطال) ب.   باألحداث المفصلية التي يمر بها الشعب الفلسطيني)      أ
  .بتمجيد األدباء والشعراء دون الشهداء) د.           تغني بالفتوحات دون استشراف المستقبلبال)     ج

  
  ـ انتهى االختبارـ
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  -:الجزء الثاني فقرات االستبانة

  أمام آل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراها مناسبة) X(يرجى وضع إشارة  

  تخص هذه الفقرات األدب الفلسطيني المقاوم شعراً ونثراً

  

موافق   الفقرة الرقم

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

معارض 

  بشدة

            معنى للحياةاألدب المقاوم يعطي   1

              باألدب المقاومحرص على حضور الندوات الخاصةأ  2

            شعر بالرغبة في قراءة األدب المقاومأ  3

             بجمالة ورونقه حتى يومنا هذااحتفظأرى أن الشعر المقاوم    4

            أتذوق شعر المقاومة الفلسطينية  5

            يمكنني فهم مدلوالت األدب المقاوم   6

            أدب المقاومة يعمل على نشر اإلحباط والتوتر  7

            أرى أن شعر المقاومة ضعيف  8

            لو كنت كاتب قصة لكتبت في األدب المقاوم  9

            األدب المقاومأسعى القتناء كتب   10

            عر باالرتياح لسماع أغاني كلماتها تستند ألدب المقاومةشأ  11

            أشعر بأهمية دراسة مساق خاص بأدب المقاومة  12

            أحب المشاركة في تنظيم األمسيات لشعر المقاومة  13

            كُتّاب األدب المقاوم يستحقون االحترام  14
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موافق   الفقرة الرقم

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

ض معار

  بشدة

            ن المنهج المدرسي يجب أن يشتمل على األدب المقاومأ أرى   15

            أتابع باهتمام البرامج التلفزيونية التي تخص أدب المقاومة  16

            يمنحني أدب المقاومة جوا من المتعة والخيال  17

            شعر بالمتعة عند الحديث مع زمالئي عن أدب المقاومةأ  18

            لمقاوم يقربني من  الواقعاألدب ا  19

            أسعى لتوثيق عالقتي مع محبي األدب المقاوم  20

            اشعر أن أدباء المقاومة يثرثرون   21

            أفضل األدب المقاوم على كل أنواع األدب  22

            أشعر بأن أدب المقاومة يعمل على شحذ الهمم  23

            المطرزاتأفضل توثيق األدب المقاوم من خالل   24

            الحياة اليوميةب حاول ربط الشعر المقاوم أ  25

            أدب المقاومة يعزز الثقة بالنفس  26

            أميل لحفظ مطالع القصائد الوطنية المقاومة  27

            يشدني األدب المقاوم إلى أصالة اللغة العربية  28

ة الوطنية أشعر بأن أدب المقاومة يحثني على التمسك بالهوي  29
  والقومية

          

             في الوقت الحاضراألدب المقاوم عديم الجدوى  30

  انتهت االستبانة
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  لالختباراإلجابة الصحيحةمفتاح : )2(ملحق رقم 

 رقم السؤال أ ب ج د

 X   1.  

    X 2.  

 X   3.  

  X  4.  

   X 5.  

  X  6.  

X    7.  

   X 8.  

 X   9.  

  X  10.  

  X  11.  

X    12.  

 X   13.  

  X  14.  

 X   15.  

 X   16.  

  X  17.  

   X 18.  

 X   19.  

 X   20.  

  X  21.  

X    22.  

 X   23.  

 X   24.  

X    25.  
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X    29.  
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117

)جامعة القدس(أعضاء لجنة التحكيم : )3(ملحق رقم   

 

 

 

لدائرةا  التحكيم   اسم المحكم الدرجة العلمية 

أحمد فهيم جبر.د. أ دكتوراه العلوم التربوية االستبانة واالختبار  1 

محسن عدس.د دكتوراه العلوم التربوية االستبانة واالختبار  2 

زياد قباجة. د دكتوراه العلوم التربوية االستبانة واالختبار  3 

ابراهيم عرمان.د دكتوراه العلوم التربوية االستبانة واالختبار  4 

 5  سمرهأبومحمود .د دكتوراه  وعلم النفساإلرشاد االستبانة

إياد الحالق.د دكتوراه  وعلم النفساإلرشاد االستبانة  6 

عمر الريماوي.د دكتوراه  وعلم النفساإلرشاد االستبانة  7 

صلبعاد الخا.د دكتوراه  وعلم النفساإلرشاد االستبانة  8 

 9  تيسير عبد اهللا.د.أ دكتوراه اإلرشاد وعلم النفس االستبانة

حسين دراويش.د دكتوراه اللغة العربية االختبار   10 

يوسف عبد الغافر.د دكتوراه اللغة العربية االختبار  11 

مشهور حبازي.د دكتوراه اللغة العربية االختبار  12 

أحمد دعمس.د دكتوراه اللغة العربية االختبار  13 
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عمر شكارنة.د دكتوراه اللغة العربية االختبار  14 

انجمال غيظ.د دكتوراه اللغة العربية االختبار  15 

بنان صالح الدين.د دكتوراه اللغة العربية االختبار  16 

  

  :فهرس المالحق

  

  الصفحة  المحتوى  رقم الملحق

  110  االستبانة واالختبار  -1
  116  لالختباراإلجابة الصحيحة مفتاح   -2
  117   لجنة التحكيمأسماء  -3
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 :فهرس الجداول

  الجدولعنوان  الصفحة
رقم 

 الجدول

 1.3  فراد عينة الدراسةخصائص أ 79

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى معرفة طلبة جامعة  85
 القدس بـاألدب الفلسطيني المقاوم

1.4 

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى معرفة " ت"نتائج اختبار  86
 نسبة لمتغير الجنسطلبة جامعة القدس  باألدب الفلسطيني المقاوم بال

2.4 

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مدى معرفة " ت"نتائج اختبار  86
 طلبة جامعة القدس باألدب الفلسطيني المقاوم تعزى لمتغير التخصص

3.4 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  87
طلبة جامعة القدس  باألدب الفلسطيني المقاوم على اختبار مستوى معرفة 

 تعزى لمتغير المستوى الدراسي

4.4 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على معرفة طلبة  88
 جامعة القدس باألدب الفلسطيني المقاوم

5.4 

ة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عين 89
 .على استبانة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم

6.4 
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للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات " ت"نتائج اختبار  91
 لفلسطيني المقاوم بالنسبة لمتغيراتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب ا

 .لجنسا

7.4 

ات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات اتجاهات للعين" ت"نتائج اختبار  92
  .طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم بالنسبة لمتغير التخصص

8.4 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  93
بة لمتغير اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم بالنس

  المستوى الدراسي

9.4 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على اتجاهات طلبة  93
 جامعة القدس نحو األدب الفلسطيني المقاوم بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي

10.4 

مستوى معرفة طلبة جامعة معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية بين  94
  .األدب الفلسطيني المقاوم واتجاهاتهم نحوهب قدسال

11.4 
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