ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر التربوي الخامس

"التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة"

المنعقد في الجامعة اإلسالمية بغزة في الفترة  13-12مايو 2015
بعنوان

المرونة النفسية ودافع االنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية
بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة

د .عبد هللا عادل شراب

إعـداد

د .أكـــرم سعدي وادي

أستاذ المناهت وطرق التدريس المساعد

أستاذ علم النفس التعليمي المساعد

أبريل 2015
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المرونة النفسية ودافع االنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية
بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة

د .عبد هللا شراب د .أكـرم وادي

 ملخص الدراسة:

تهــدف الد ارســة الحاليــة اليشــف عــن العالقــة بــين المرونــة النفســية ودافــع اإلنجــاز الد ارســي

لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بعــد العــدوان اإلس ـرائيلي علــى غ ـزة يعــزى لمتغي ـرات الج ــنس والتعــرض
إلصابة أثناء العدوان واستشهاد أحد أفراد األسرة) وتيونت عينة الدراسة من  )133طالبـا وطالبـة،

تــم اختيــارهم بطريقــة العينــة العش ـوائية البســيطة مــن طلبــة الصــف األول الثــانوي لمديريــة تعلــيم شــرق
محافظة خـان يـونس وتوصـلت نتـائت الد ارسـة إلـى أن المسـتوى العـام للمرونـة النفسـية كـان متوسـطا

بوزن نسبي .)60.55

وأظهرت النتائت اختالف في مستوى المرونة النفسـية لصـالح الطلبـة الـذكور ولصـالح مـن

لــم يستشــهد لــه أحــد أف ـراد األس ـرة بينمــا لــم يظهــر اخــتالف فــي مســتوى المرونــة النفســية تبعــا لمتغيــر
لالتعرض إلصابة أثناء العدوانل كمـا توصـلت الد ارسـة إلـى أن الدرجـة اليليـة لـدافع اإلنجـاز الد ارسـي

كانــت متوســطة بــوزن نســبي  )63.04وأظهــرت النتــائت اخــتالف فــي درجــة دافــع اإلنجــاز الد ارســي
لصـالح الطلبــة الـذكور ولصــالح مــن لـم يتعــرض إلصـابة أثنــاء العــدوان ولصـالح مــن لـم يستشــهد لــه
أحــد أف ـراد أس ـرته كمــا وكشــفت النتــائت أن هنــا عالقــة ارتبــاط طرديــة بــين المرونــة النفســية وداف ـع
اإلنجــاز الد ارســي .وقــد قــام الباحثــان بمناقشــة النت ــائت وص ــياغة التوصــيات فــي ضــوء أدب الموضــوع

والدراسات السابقة.

الكلمات المفتاحية :المرونة النفسية-دافع اإلنجاز الدراسي-العدوان اإلسرائيلي على غزة.
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Psychological flexibility and motivation of academic
achievement among high school students after the Israeli
2014 invasion to Gaza
 Abstract:
The present study aims to reveal the relationship between
psychological flexibility and motivation of academic achievement among
secondary school students after the Israeli invasion to Gaza, differences
studied related to the following three variables (gender, exposure to injury
during the invasion, the death of a family member).
Results revealed a moderate overall level of psychological
flexibility; relative weight (60.55), a difference in the level of psychological
flexibility in variables; "gender, and the death of a family member," in favor
of the male students in the first "gender", and to those who did not loss any
of family members for the second, while there was no difference in the level
of psychological flexibility to variable "exposure to injury during the
invasion". On the other hand, there was moderate overall degree of
motivation of academic achievement with relative weight (63.04), and the
results also showed; difference in the degree of motivation of academic
achievement of the previously mentioned variables, in favor to male
students, not exposed to injury during the invasion, and to those who did not
loss one of family members. Results also revealed that there is a
proportional correlation between psychological flexibility and the
motivation of academic achievement. The authors discuss the results and
formulate recommendations related to the subject literature and previous
studies.
Keywords: Psychological flexibility, motivation of academic achievementIsraeli invasion to Gaza.
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مقدمة:

يمكن القول أن القرن الحادي والعشرين هو عصـر علـم الـنفس اإليجـابي وتعـد موضـوعات

مثل المرونة النفسية والذكاء ا نفعالي والسعادة واألمل والدوافع ...الخ مـن المفـاهيم المهمـة فـي علـم
الــنفس اإليجــابي وذل ـ بســبب مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار إيجابيــة علــى التوافــق النفســي للفــرد فعلــم

الــنفس اإليجــابي يؤكــد علــى القــوى اإلنســانية اإليجابيــة والتــي نمــا ا هتمــام بهــا منــذ توجيــه Martin

 )Seligman's,1999رئيس الجمعية النفسية األمريكيـة والتـي دعـت علمـاء الـنفس للبحـث عـن القـوى
اإليجابية لدى البشر بد مـن البحـث عـن الجوانـب السـلبية وانطالقـا مـن هـذا الجانـب يؤكـد الباحثـان

على أن شخصية الفـرد وصـحته النفسـية تتـأثر بالعديـد مـن المواقـف والضـغوط سـواء كانـت اجتماعيـة

أو اقتصادية أو ثقافية ولعل أبرزها ما ينتت عن األزمات والنكبات ألسـباب يكـون اإلنسـان سـببا فيهـا

كــالحروب وتةمثــل النكبــات كــالحروب اليــوم ةمعضــلة بش ـرية وماديــة لجميــع المجتمعــات حيــث عانــت
هــذي المجتمعــات و ت ـزال تةعــاني مــن أض ـرارها ففــي فلســطين توالــت النكبــات واألزمــات علــى شــعبها
ابتــداء مــن النكبــة األولــى عــام ثمانيــة وأربعــون وحتــى اآلن والشــعب الفلس ــطيني يعــاني اليثيــر مــن

األزمات وازدادت هذي األزمات على أفراد مجتمع محافظات غزة علـى وجـه الخصـوص بعـد العـدوان
اإلسرائيلي األخير من عام  2014حيـث تــر هــذا العـدوان الـدمار بشـتى أشـكاله الماديـة والمعنويـة
حتى شمل ا عتداء على حرية الفرد وأمنه وتيوينه النفسي وا جتماعي وممـا شـ فيـه أن المرونـة
النفسية من أهم العوامل التي تةساعد األفراد على التغلـب علـى هـذي األزمـات والنكبـات وكيفيـة التعامـل
معه ــا وأي ــد أب ــو ح ــالوة ب ت  )4 -3ب ــأن المرون ــة النفس ــية س ــمة تتض ــمن س ــلوكيات وأفك ــار
واعتقـادات وأفعـال يمكـن تعليمهـا وتنميتها لدى أي شخص فالشخصـية المرنـة الناضـجة لـديها القـدرة
على التييف والتعامل مع ظروف الحيـاة المختلفـة وخاصـة مـع المواقـف التـي تحمـل رياحـا غيـر سـارة
في بعض األحيـان كالـصدمات العاطفيـة أو الخسـائر الماديـة فهـذي المواقـف فـي حاجـة إلـى مرونـة

وأرجع خاصية المرونة إلـى ديناميكية الفرد التي يدعمها التفكير اإليجابي والحوار والتفاعـل الجيـد مـع
اآلخرين واسقاط خاصـية أو سـمة المرونـة النفسـية علـى شـخص مـا

يعنـي أن مثـل هـذا الشـخص

يعــاني مــن مــصاعب أو ضــغوط فــاأللم ا نفعــالي والحــزن أع ارضــا شــائعة بــين األشــخاص الــذين

يع ــانون م ــن ش ــدائد أو عثـ ـرات ش ــديدة ف ــي حي ــاتهم وف ــي الواق ــع ف ــإن الطري ــق عل ــى المرون ــة النفـ ــسية
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يت ــضمن اليثي ــر م ــن ال ــضيق كمــا أن هنــا بعــض العوامــل المرتبط ــة بالمرون ــة النف ــسية وتتمثــل فــي
القــدرة علــى وضــع خطــط واقعيــة واتخ ــاذ الخط ـوات واإلجـ ـراءات الالزمــة لتطبيقه ــا وتنفي ــذها والنظــرة
اإليجابيــة إلــى الــذات والثقــة فــي القــدرات واإلمكانــات الشخــصية ومه ــارات التواصــل ا يجــابي وحــل
المشكالت والقدرة على ترويض وادارة ا نفعا ت القوية وا ندفاعات.
وبالرجوع إلى أدبيات المجال

حن الباحثان أن هنا

مفاهيم شائعة ا ستخدام وشديدة ا رتباط

بالمرونة النفسية مثل اللي اقة النفسية والمقاومة النفسية والصالبة النفسية ومرونة األنا حيث
أنهم ةيشيرون إلى قدرة الفرد على التفاعل مع البيئة إضافة إلشارتهم إلى ميل الفرد للثبات والحفا

على هدوئه واتزانه الذاتي عند تعرضه للمواقف الصادمة فضال عن قدرته على التوافق الفعال

والموا جهة اإليجابية لتل

المواقف الصادمة وقد أشارت العديد من نتائت الدراسات إلى أهمية

المرونة النفسية للفرد كونها تشكل مصد ار هاما لتييفه مع النكبات واألزمات التي يتعرض لها
األفراد أيضا أظهرت النتائت تفاوتا في نسبة شيوع مستوى المرونة النفسية أو المفاهيم المرتبطة بها

ومن هذي الدراسات دراسة شقورة  )2012حيث أظهرت النتائت بأن مستوى المرونة النفسية لدى
عينة الدراسة من الطلبة الجامعيين كان فوق المتوسط كما وجد فروقا ذات د لة احصائية لمتغير
الجنس لصالح الطالب الذكور وكشفت نتائت دراسة سيد  )2012إلى أن مستوى الصالبة
النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية المتضررين وغير المتضررين من السيول بمحافظة جدة كان

متوسطا لدى العينتين كما أظهرت النتائت وجود فروق ذات د لة احصائية في الصالبة النفسية
لصالح الطالب غير المتضررين وأظهرت دراسة البيرقدار  )2011بأن هنا نسبة اعتيادية من
الصالبة النفسـية لـدى طلبة كلية التربية في جامعة الموصل كما وجد فرقا ذو د لة احصائية

لصالح الطالب الذكور في مستوى الصالبة النفسية كما أظهرت دراسة عودة  )2010أن مستوى
الصالبة النفسية كانت عالية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة ولم يوجد فرق دال احصائيا

في مستوى الصالبة النفسية يعزى للنوع وأسفرت نتائت دراسة  )Ahangar,2010بوجود عالقة
قوية وتأثير كبير لنمط الشخصية واألساليب المعرفية وأساليب اتخاذ القرار على المرونة وأن
الطالب مرتفعي المرونة لديهم قدرة كبيرة على حل المشكالت التي تعتمد على التفكير خطوة خطوة

وأن الطالب الذين يتمتعون بالتردد في أساليب اتخاذ القرار لديهم مستويات منخفضة من مهارات
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المرونة وكشفت نتائت دراسة  )Collins.2009أن األمل واإلد ار يرتبطان بشكل كبير وايجابي
على حد سواء مع المرونة النفسية وأن األمل يعمل كوسيط بين أحداث الحياة والمرونة وأن قوة
األمل بغض النظر عن أحداث الحياة السلبية ارتبط بدرجة كبيرة وايجابية مع المرونة النفسية كما
أظهرت النتائت وجود ارتباط موجب بين ا د ار المنظم للفرد ويقظة العقل وبين المرونة النفسية كما
كشفت دراسة الخطيب  )2007بأن الــشباب الفلــسطيني تمتع بدرجــة عاليــة فــي مرونــة األنــا فـ ــي
مواجهـ ــة األحـ ــداث الـ ــصادمة التـ ــي يتعرضـ ــون لهـ ــا نتيجـ ــة لالجتياحـ ــات وا غتيـ ــا ت وا عتقــا ت
اإلس ـرائيلية كما أظهرت النتائت وجود فروق ذات د لة احصائية في مرونة األنا لصالح الطالب
الذكور وأظهرت نتائت دراسة  )Ahern,2007إلى وجود عالقة عكسية بين ا جهاد والمرونة لدى
بعض الطالب في حين أظهر البعض اآلخر مرونة عالية أثناء األحداث المجهدة كما هدفت دراسة

قوته وآخرون  )2001إلى تسليط الضوء علـى المرونـة النفـسية مقابـل الـصالبة وتفـسير التوافـق

النفـسي والتنبــؤ بــه فــي أج ـواء ا نتفاضــة لــدى األطفــال الفلــسطينيين وتوصلت النتائت إلى أن
األطفال الفلسطينيين أظهـروا قــد ار أيبر من المرونة النفسية.
وتعقيبــا علــى مــا جــاء مــن نتــائت الد ارســات الســابقة يؤكــد الباحثــان بــأن المرونــة النفســية تتعلــق بقــدرة
األفـ ـراد عل ــى إح ــداث التـ ـوازن ب ــين دوافعه ــم ومتطلب ــات مجتمع ــاتهم كم ــا تعم ــل عل ــى عق ــد الص ــالت

ا جتماعي ــة اإليجابي ــة المتس ــمة بض ــبط ال ــنفس وا نفع ــا ت حي ــث أن الف ــرد ال ــذي يكتس ــب ق ــد ار م ــن
المرونــة النفســية يصــدر عنــه ســلوكا أدائيــا فعــا يواجــه بــه مختلــف النكبــات واألزمــات بإيجــاد أســاليب
إيجابيـة تعمـل علــى تحقيـق القــدر اليـافي مــن التييـف والتوافــق مـع نفســه وأسـرته ومجتمعــه وهـي بحــد
ذاتها تعتبر مبدأ هاما لتحقيق أهدافه.

ويذكر

موسى  )106 1994بأن هنا اتفاق عام بين علماء النفس على أهمية دور الدوافع في

تحري السلو اإلنساني بصفة عامة وفي التعلم والتحصيل واإلنجاز الدراسي بصفه خاصة كونها
تةعــد أحــد أهــم الجوانــب فــي نظــام الــدوافع اإلنســانية حيــث بــرزت فــي الســنوات األخي ـرة كأحــد المعــالم
الممي ـزة للد ارســة والبحــث فــي ديناميــات الشخصــية والســلو

وتؤكــد توفيــق  )864 2003علــى أن

دافعية اإلنجاز شرط أساسي في عملية التعلم الجيد حيث توفر الرغبة في البحـث وخـوض المخـاطر
والمعرفة والمثابرة في المهمات التعليمية وعلى حد رأي بـو حمامـة والشـحومي  )135 2006أن
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األف ـراد ذوي الدافعيــة العاليــة لهنجــاز ةبقــدرتهم علــى وضــع تصــورات مســتقبلية معقولــة ومنطقيــة فــي

تصوراتهم للمشكالت التي يواجهونها والتي تمتـاز بأنهـا متوسـطة الصـعوبة ويمكـن تحقيقهـا ومـن بـين
أهـم الد ارسـات التـي تناولـت موضــوع دافـع ا نجـاز بشـكل عـام ودافــع ا نجـاز الد ارسـي بشـكل خــاص

د ارســة أبــو عــون  )2014حيــث ه ــدف مــن خاللهــا التعــرف عل ــى مســتوى الدافعيــة لهنجــاز ل ــدى
الصحفيين بعد حرب  )2012على قطاع غزة وأثر بعض المتغيـرات علـى دافعيـتهم فكانـت مسـتوى

دافعيــتهم لهنجــاز مرتفــع ولــم تةظهــر نتــائت الد ارســة فروق ـا ذات د لــة إحصــائية فــي متوســط الدافعيــة

لهنجــاز لــدى الصــحفيين تعــزى لمتغي ـرات الجــنس فقــدان أحــد الــزمالء) بينمــا ظهــرت فــروق تعــزى
لمتغير التعرض ستهداف مباشـر) لصـالح الصـحفيين الـذين لـم يـتم اسـتهدافهم وقـد أظهـرت د ارسـة
البــاوي  )2010أن درجــة دافــع اإلنجــاز الد ارســي كانــت متوســطة وذات د لــة إحصــائية كمــا وجــد

فرقا ذو د لة احصائية لصالح الطالبات اإلنـاث ولتقصـي آثـار الحـرب العـدوان علـى أطفـال غـزة

فـي المرحلــة األساســية فــي الشــهور الســت األولـى التــي تلــت حــرب  ،)2008أظهــرت نتــائت الد ارســة
التــي أج ارهــا درويــش  )2009بــأن هنــا أثـ ار ســلبيا للعــدوان علــى تحصــيل التالميــذ ودافعيــتهم نحــو

التعلم وقد كان مستوى تأثير العدوان في السـتة شـهور األولـى علـى مسـتوى دافعيـتهم للـتعلم )%52

ومســتوى تركيــز التالميــذ فقــد تــأثر ســلبيا بنســبة  )%50أمــا فــي اليويــت فقــد أظهــرت نتــائت د ارســة
المطيري المطيري  )2007بأن مستوى دافعية اإلنجاز لدى عينة من طـالب الصـف الخـامس كـان

متوسطا ولم تظهر النتائت فروقا بين الجنسين.

وتعقيبا على ما جاء من نتائت الدراسات السابقة يؤكـد الباحثـان بـأن التنقيـب عـن القـوى الدافعـة التـي
تةظهر سلو المتعلم أمـر بـالل األهميـة بالنسـبة لعمليـة الـتعلم والتعلـيم فالدافعيـة شـرط أساسـي يتوقـف
علية تحقيق األهداف التعليمية في مجا ت التعلم المتعددة كما وتعد الدراسة العلمية لطبيعة المرونة
النفسية وتأثيراتها المختلفة على الجوانب النفسية والدافعية واإلنجاز الدراسي ذات أهمية تنسجم مع ما
تهدف إليه المؤسسات التربوية في إحداث نمو مرغوب فـي الجوانـب العقليـة والجسـمية والنفسـية لـدى

الطلبة لبناء إنسان ةيسهم مساهمة فعالـة فـي خدمـة المجتمـع ويضـيف الباحثـان بـأن اختيـارهم لمرحلـة
التعلــيم الثــانوي يعنــي بالضــرورة أن ـه أهميــة للم ارحــل الد ارســية األخــرى فالد ارســة الحاليــة عنــدما
اختــارت المرحلــة الثانويــة مجــا لبحثهــا فــذل يرجــع إلــى األهميــة الخاصــة التــي تيتســبها المرحلــة
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الدراسية كمرحلة عمرية حرجة يتميز أفرادهـا بسـمات تتعلـق بالمرحلـة المراهقـة) فهـم بـأمس الحاجـة
إلــى ا هتمــام والرعايــة مــن أجــل تحقيــق أيبــر قــدر مــن المرونــة النفســية والتــي تةســاعدهم فــي التغلــب
على الصدمات وبالتالي تحسين دافعيتهم لهنجاز الدراسي.
وانطالقا مما سبق ونتيجة ألهمية موضوع الدراسة الحالي يمكننا القول بأن هنا قلة في الدراسات
العربية والمحلية التي ربطت بين هذي المتغيرات في حدود ما توافر للباحثين من دراسات إضافة إلى

أنها تحاول اليشف عن طبيعة العالقة بين المرونة النفسية ودافع اإلنجاز الدراسي في فترة مهمة -

بعد ستة أشهر من انتهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة -وفي ضوء بعض المتغيرات الجنس
التعرض إلصابة أثناء العدوان استشهاد أحد أفراد األسرة أثناء العدوان) وذل لدى عينة من طلبة
المرحلة الثانوية.

مشكلة الدراسة :تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤ ت التالية:

 .1ما مستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة؟
 .2ما درجة دافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة؟

 .3هل توجد فروق ذات د لة احصائية في مستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلـة الثانويـة بعـد
العــدوان اإلسـرائيلي علــى غـزة تبعــا للمتغيـرات اآلتيــة :الجــنس التعــرض إلصــابة استشــهاد أحــد
أفراد األسرة)؟

 .4هل توجد فروق ذات د لة احصائية في درجة دافع ا نجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية
بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة تبعا للمتغيرات اآلتية :الجنس التعرض إلصابة استشهاد
أحد أفراد األسرة) ؟

 .5هل توجد عالقة ارتباط ذي د لة احصائية بين مستوى المرونة النفسية ودافع اإلنجاز الدراسي
لدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة؟

أهداف الدراسة :سعت الدراسة إلى التعرف على التالي:

 .1مستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة.
 .2درجة دافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة.
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 .3اليشــف عــن الفــروق فــي مســتويات المرونــة النفســية لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بعــد العــدوان
اإلسـ ـرائيلي عل ــى غـ ـزة تبع ــا إل ــى متغيـ ـرات الج ــنس التع ــرض إلص ــابة استش ــهاد أح ــد أفـ ـراد
األسرة).

 .4اليشف عن الفروق في درجات دافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة بعـد العـدوان
اإلسرائيلي على غزة تبعا إلى متغيرات الجنس التعرض إلصابة استشهاد أحد أفراد األسرة).

 .5العالقــة بــين المرونــة النفســية ودافــع اإلنجــاز الد ارســي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بعــد العــدوان
اإلسرائيلي على محافظات غزة.

أهمية الدراسة :تستمد هذي الدراسة أهميتها مما يلي:
 .1تيمــن األهميــة النظريــة للد ارســة فــي موضــوعها الــذي تتناولــه ومــن المشــكلة التــي حــددتها وهــي
التعرف على مستوى المرونة النفسية وعالقتها بدافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية

بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة.

 .2مسـ ـ ــاعدة المؤسسـ ـ ــات التربويـ ـ ــة التـ ـ ــي تطالـ ـ ــب بـ ـ ــالتطوير ولعـ ـ ــل أولـ ـ ــى الخط ـ ـ ـوات نحـ ـ ــو ذل ـ ـ ـ
تيمن في تحديد مصادر الضغوط والصدمات التي تواجه الطلبة.

 .3المسـ ــاعدة فـ ــي وضـ ــع ب ـ ـرامت إرشـ ــادية ووقائيـ ــة وعالجيـ ــة وتدريبيـ ــة للطلبـ ــة الـ ــذين يعـ ــانون مـ ــن
صدمات ما بعد العدوان.

 .4المســ ـ ـ ــاعدة فـ ـ ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ـ ـرامت إرشـ ـ ـ ـ ــادية لتحس ـ ـ ـ ــين دافـ ـ ـ ـ ــع اإلنجـ ـ ـ ـ ــاز الد ارسـ ـ ـ ـ ــي ومسـ ـ ـ ـ ــتوى
المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة

الثانوية.

 .5توصيات هذي الدراسة قد تفيد في تحسين العملية التعليمية التعلمية.

حدود الدراسة :تتحدد نتائت هذي الدراسة من حيث إمكانية تعميمها بالمحددات التالية:



الحــد الزمــاني :طبقــت ه ـذي الد ارســة بدايــة الفصــل الد ارســي الثــاني مــن العــام الد ارســي 2014
.2015



الحـد المكــاني :طبقـت هــذي الد ارسـة علــى عينـة مـن طــالب وطالبـات الصــف األول الثـانوي فــي
المنطقة الشرقية لمحافظة تعليم شرق خان يونس بعد مـرور سـتة أشـهر مـن العـدوان اإلسـرائيلي
على محافظات غزة.
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المفاهيم األساسية للدراسة

 المرونــة النفســية :عرفـت الجمعيــة األمريكيــة لعلــم الــنفس المرونــة النفســية بأنهــا لعمليــة التوافــق
الجيــد والمواجه ــة اإليجابي ــة للـ ــشدائد الـ ــصدمات النكبـ ــات أو الـ ــضغوط النفـ ــسية العاديـ ــة التـ ــي

يواجههـ ـ ــا البـ ـ ــشر مثـ ـ ــل :المـ ـ ــشكالت األس ـ ـرية مشـ ــكالت العالقـ ــات مـ ــع اآلخ ـ ـرين المشـ ــكالت
الصحية الخطيرة وضغوط العمـل والمـشكالت الماليةل .)APA,2002

ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها :حصول الطالب في المرحلة الثانوية علـى درجـة مرتفعـة علـى

مقياس المرونة النفسية المستخدم في الدراسة ويتضمن المقياس األبعاد التالية:

 ضــبط االنفعــاالت وادارتهــا :ســيطرة الفــرد علــى انفعا تــه بمرونــة عاليــة والتعبيــر عنهــا حســبطبيعة الموقف .وتعرف إجرائيا :الدرجة التي يحصل عليها طالب المرحلـة الثانويـة مـن خـالل
إجابته على العبارات .)20 19 14 13 8 7 2 1

 ضبط التواصل االجتماعي وادارته :قدرة الفرد على بناء الروابط ا جتماعية واإلسهام بدورإيجابي نحو اآلخرين .ويعرف إجرائيا :الدرجة التي يحصل عليها طالب المرحلة الثانوية من

خالل إجابته على العبارات .)22 21 16 15 10 9 4 3

 ضبط التفكير وادارته :قدرة الفرد على المعالجة العقلية لتيوين األفكار ا يجابية .ويعرفإجرائيا :الدرجة التي يحصل عليها طالب المرحلة الثانوية من خالل إجابته على العبارات

5

.)24 23 18 17 12 11 6



دافع اإلنجـاز الدراسـي :عرفتـه سـالم  )21: 2000بأنـه رغبـة الطالـب وسـعيه للتغلـب علـى
الصعوبات والعوائق لتحقيق النجاح في األداء الدراسي.

ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنـه :حصـول الطالـب فـي المرحلـة الثانويـة علـى درجـة مرتفعـة علـى
مقياس دافع اإلنجاز الدراسي المستخدم في الدراسة.

 المرحلة الثانوية :تةقابل من مراحل النمو مرحلة المراهقة الوسطى ومدتها سنتان بثالث
تخصصات العلمي علوم انسانية الشرعي) ويهدف التعليم الثانوي عموما إلى اإلعداد العام
للحياة واإلعداد العلمي لمواصلة التعليم الجامعي.
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 العدوان اإلسرائيلي في غزة :انتها

القيم واألعراف اإلنسانية من قبل قوات ا حتالل

اإلسرائيلي مستخدما األسلحة المحرمة دوليا ضد األبرياء المدنيين حيث استمر العدوان )51

يوما من صيف  )2014مخلفا ورائه آ ف الشهداء والجرحى من األطفال والنساء وكبار
السن والشباب ومدم ار شتى نواحي الحياة من المنازل ودور العبادة والمؤسسات الحكومية
والخاصة.

الطريقة واالجراءات


منهج الدراسة :وفقا لطبيعة الدراسة الحالية فقد استخدم الباحثان المنهت الوصفي التحليلي

الذي يصف الظاهرة محل الدراسة كما هي في الواقع وذل بجمع الحقائق والبيانات ومن ثم
تصنيفها وتحليلها للوصول إلى نتائت وتعميمات فيما يخص موضوع الدراسة.


مجتمع وعينة الدراسة :تم اختيار أفراد عينة الدراسة وفق الخطوات التالية:

 تم تحديد العدد اليلي ألفراد مجتمع الدراسة والبالل عددهم  )2556طالبا وطالبة للصفاألول الثانوي المنتظمين في المدارس الثانوية بنين بنات) وذل طبقا لهحصائية الرسمية
لقسم التخطيط والمعلومات التابع لمديرية تعليم شرق محافظة خان يونس للعام الدراسي

.2015 2014
 تم توزيع  ) 150استبانة على أربعة مدارس بواقع مدرستين للبنين ومدرستين للبنات حيث تماختيار المدارس األربع بطريقة العينة العشوائية البسيطة.

 تم استالم  )133استبانة مكتملة والجدول  )1يبين توزيع عدد أفراد عينة الدراسة في ضوءالمتغيرات المستقلة.
جدول  )1توزيع عينة الدراسة وفق المتغيرات المستقلة للدراسة
التعرض إلصابة

لم يتعرض إلصابة

استشهاد أحد

لم يستشهد

الجنس
ذكر

أنثى

أثناء العدوان

أثناء العدوان

أفراد األسرة

أحد أسرته

62

71

81

52

38

95

%47

%53

%61

%39

%29

%71

133

133

133
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أدوات الدراسة:

 -استمارة بيانات أولية :تهـدف ا سـتمارة إلى جمع المعلومات عن النوع

واذا ما كان قد

تعرض الطالب إلصابة أثناء العدوان األخير وكذا إذا ما استشهد أحد أفراد أةسرته في العدوان.

 -مقياس المرونة النفسية ،إعداد الباحثان

()

هي أداة تعطي تقدي ار كميا لمرونة الفرد النفسية وقد اتبع الباحثان الخطوات العلمية في بناء
المقياس ابتداء من تحديد مفهوم المرونة النفسية وتحديد األبعاد الفرعية للمقياس من خالل

ا طالع على األدبيات والمقاييس التي تناولت المفاهيم المرتبطة بمفهوم المرونة النفسية ومن ثم
قاما الباحثان بصياغة ثالثة أبعاد ومجموعة من العبارات المرتبطة بتل

األبعاد والتي بلل عددها

)31عبارة ومن ثم تم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في التربية وعلم النفس

بهدف استطالع اآلراء حول مدى ارتباط ومناسبة كل عبارة من العبارات بالبعد الذي تنتمي إليه وقد
أسفر هذا اإلجراء عن حذف بعض العبارات واعادة صياغة البعض اآلخر طبقا آلراء المحكمين
حيث استقر عدد العبارات التي تنتمي إلى كل بعد على  )8عبارات وبذل يصبح إجمالي عبارات
المقياس  )24عبارة وضعت لقياس المرونة النفسية لطلبة المرحلة الثانوية وقد استقر المقياس على
ثالثة أبعاد أساسية ضبط ا نفعا ت وادارتها ضبط التواصل ا جتماعي وادارته ضبط التفكير
وادارته).

تصحي المقياس :تةعطى استجابة المفحوص ب ـ تنطبق دائما) ثالث درجات و تنطبق أحيانا)
درجتان و تنطبق أبدا) درجة واحدة وبذل يتراوح مدى الدرجات بين  )24 72درجة تعكس
الدرجة اليلية لمستوى المرونة النفسية لطلبة المرحلة الثانوية.

صدق المقياس:

صدق المحكمين (الظاهري) :تم عرض المقياس على أعضاء من هيئد التدريس في كليات التربية
في جامعات محافظات غزة وأسفر هذا اإلجراء عن استبعاد عبارات من الصورة قبل النهائية

للمقياس أما العبارات األخرى فهي تشير إلى أن المقياس يتمتهع بصدق منطقي.
 طالع ملحق (.)1
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صدق االتساق الداخلي :جرى التحقق من صدق ا تساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة
استطالعية مكونة من  )50طالبا وطالبة وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من

عبارات المقياس والدرجة اليلية للبعد الذي تنتمي إليه وكذل تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين

درجات كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة اليلية للمقياس وقد وجد ارتباط بين درجة كل عبارة
ودرجة البعد الذي تنتمي إليه وكذل

درجة كل بعد والدرجة اليلية للمقياس وجميعها دالة عند

مستويي  )0.01 -0.05والجدول  )2يوضح النتيجة.

جدول  )2يبين معامل ا رتباط بين درجة كل عبارة

ودرجة البعد الذي تنتمي إليه وا رتباط بين درجة كل بعد والدرجة اليلية للمقياس
ضبط االنفعاالت وادارتها

الرقم

العبارة
بالبعد

ضبط التواصل االجتماعي
وادارته

البعد

بالمجموع

الرقم

الكلي

0.707

العبارة
بالبعد

ضبط التفكير وادارته

البعد

بالمجموع

العبارة

الرقم

بالبعد

الكلي

0.573

5

0.598

3

0.394

1

0.708

0.624

0.453

6

2

0.381

4

11

0.345

7

0.617

9

0.390

0.816

8

0.835

10

0.598

12

13

0.337

15

0.519

17

0.392

14

0.875

16

0.542

18

0.587

19

0.438

21

0.466

23

0.414

20

0.810

22

0.601

24

0.389

البعد

بالمجمو

ع الكلي
0.602

ثبات المقياس :تم التحقق من ثبات المقياس بمعادلة ألفا كرونبان وكانت قيمة ألفا = α

 )0.721وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات وبذل
المقياس وعلى نتائجه في الدراسة الحالية.
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يمكن ا عتماد على

 -مقياس دافع اإلنجاز الدراسي ،إعداد الباحثان

()

بعد مراجعة أدبيات الدراسة والدراسات السابقة وتعريفات دافع اإلنجاز الدراسي وا طالع على

بعض المقاييس ذات العالقة بالموضوع وهي أدوات تنوعت تبعا لألساس النظري الذي اعتمدت
عليه وا لعينة المستهدفة من المقياس تم تحديد عبارات المقياس والذي اشتمل على  )22عبارة.

صدق المقياس:

صدق المحكمين (الظاهري) :تم عرض المقياس بصورته األولية على عشرة من المحكمين ذوي
الخبرة وا ختصاص في مجال التربية وعلم النفس وذل

لتعديل ما يرونه مناسبا على عبا ارت

المقياس إمـا بالحـذف وامـا باإلضافة واما بالتعديل كما تم صياغة بعض العبارات بناء على آرائهم

وبقيت عبارات المقياس كما هي من حيث العدد  )22ومن أجل الحصول على تساوي أوزان
عبارات المقياس أةعطيت تقديرات  )1 2 3وفق سلم متدرن ثالثي نعم أحيانا

) لمعرفة دافع

اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية وبذل تنحصر الدرجة اليلية ألفراد عينة الدراسة ما بين
 )66 -22درجة.
صدق االتساق الداخلي :تم التأيد من صدق ا تساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون

بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة اليلية للمقياس وذل من خالل تطبيق المقياس علـى

عينـة اسـتطالعية قوامها  )50طالبا وطالبة من خارن عينة الدراسة والجدول  )3يوضح النتيجة:
جدول  )3معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس مع الدرجة اليلية للمقياس

رقم العبارة

1

2

3

4

5

6

7

8

معامل االرتباط

0.332

0.421

0.211

0.425

0.359

0.426

0.378

0.488

رقم العبارة

9

10

11

12

13

14

15

16

معامل االرتباط

0.476

0.385

0.441

0.373

0.494

0.466

0.409

0.417

رقم العبارة

17

18

19

20

21

22

معامل االرتباط

0.407

0.388

0.376

0.399

0.421

0.469

 طالع ملحق (.)2
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ثبات المقياس :تم التحقق من ثبات المقياس بمعادلة ألفا كرونبان وكانت قيمة ألفا = α

 )0.675وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة جيدي من الثبات وبذل
المقياس وعلى نتائجه في الدراسة الحالية.



يمكن ا عتماد على

األساليب اإلحصائية :تم ا ستعانة بالبرنامت اإلحصائي ) ،(SPSSوقد استخدم اآلتي:

المتوسطات الحسابية ا نحرافات المعيارية اختبـار T-testمعامل ارتباط بيرسون.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

عرض ومناقشة السؤال األول والذي ينص على:

 -ما مستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة؟

ولهجاب ــة ع ــن هـذا التساؤل تم استخران المتوس ــط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي
والجدول رقم  )4يوضح النتيجة.

جدول  )4المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية

والوزن النسبي وتوزيع أفراد العينة على المستويات المختلفة لمقياس المرونة النفسية
المتوسط

االنحراف

الوزن

مستويات المرونة النفسية

العدد

مرونة نفسية مرتفعة

13

2.413

مرونة نفسية متوسطة

67

1.9349

.6637

مرونة نفسية منخفضة

53

1.4436

.6452

48.12

المستوى العام للمرونة

133

1.8166

.6582

60.55

الحسابي

المعياري

النسبي

.8122

80.43
64.50

النفسية
يوضح الجدول السابق أن مرتفعي المرونة النفسية لعينة الدراسة بلل عددهم  )13بينما بلل عدد

منخفضي المرونة النفسية  )53وبلل عدد متوسطي المرونة النفسية  )67يتضح من ذل

أن

أغلب طلبة المرحلة الثانوية كان مستوى المرونة النفسية لديهم بدرجة متوسطة كما بلل المتوسط

العام للمرونة النفسية  )1.8166وبانحراف معياري  ).6582وبوزن نسبي  )60.55وبالتالي

فإن المستوى العام للمرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية متوسطا وقد تيون أحد أسبابه أنه
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تيهون خبرة لطلبة المرحلة الثانوية للصدمات واألزمات والنكبات المتتالية رغم ما عاشه أفراد العينة
فترة العدوان من مشاعر حزن وألم نتيجة نزوحهم من منازلهم وتشتت أفراد األسرة وقد يكون السبب
في ذل

إلى ما قامت به و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية بداية العام الدراسي وبعد انتهاء العدوان

مباشرة من تنفيذ البرنامت الوطني للدعم النفسي للطلبة داخل المدارس من خالل أنشطة فردية
وأنشطة اجتماعية وألعاب ترفيهية وبرامت الدعم النفسي داخل غرفة الصف مما ترتب عليه تييف
الطلبة للمواقف الصادمة التي مرو بها فترة العدوان وتتفق نتائت الدراسة الحالية مع نتائت دراسة كال

من سيد  )2012و البيرقدار  )2011واختلفت مع نتائت دراسة شقورة  )2012و عودة
 )2010و الخطيب  )2007و  )Ahern,2007و قوته وآخرون .)2001

عرض ومناقشة السؤال الثاني :والذي ينص على:

 -ما درجة دافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة؟

ولهجاب ــة ع ــن هـذا التساؤل تم استخران المتوس ــط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي

والجدول رقم  )5يوضح النتيجة.

جدول  )5المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية

والوزن النسبي وتوزيع أفراد العينة على الدرجات المختلفة لمقياس دافع ا نجاز الدراسي
المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

درجات دافع االنجاز الدراسي

العدد

مرتفعة

25

2.3110

متوسطة

65

1.9107

.6583

منخفضة

43

1.4521

.6541

48.40

الدرجة اليلية للمقياس

133

1.8912

.6791

63.04

الحسابي

المعياري
.7423

77.03
63.69

يوضح الجدول السابق أن مرتفعي دافع اإلنجاز الدراسي لعينة الدراسة بلل عددهم  )25بينما بلل
عدد منخفضي دافع اإلنجاز الدراسي  )43وبلل عدد متوسطي دافع اإلنجاز الدراسي  )65يتضح
من ذل أن أغلب طلبة المرحلة الثانوية كانت درجة دافع اإلنجاز الدراسي لديهم بدرجة متوسطة
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كما بلغت الدرجة اليلية لدافع اإلنجاز  )1.8912وبانحراف معياري  ).6791وبوزن نسبي
 )63.04وبالتالي فإن الدرجة اليلية لدافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية متوسطا

مر به أفراد العينة في صيف
ويرى الباحثان منطقية النتيجة ويعزوان ذل ألسباب متعددة منها ما ه
 )2014من عدوان إسرائيلي استهدف شتى مناحي الحياة ويؤكد ذل نتائت دراسة درويش )2009
بأن هنا آثا ار سلبية للعدوان اإلسرائيلي على تحصيل التالميذ ودافعيتهم للتعلم حيث كانت دراسته
بعد ستة أشهر من العدوان اإلسرائيلي على محافظات غزة عام .)2008

عرض ومناقشة السؤال الثالث والذي ينص على:

 هل توجد فروق ذات د لة احصائية في مستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية بعدالعدوان اإلسرائيلي على غزة تبعا للمتغيرات اآلتية :الجنس التعرض إلصابة استشهاد أحد

أفراد األسرة)؟.

لغرض ا جابة عن هذا السؤال تم استخران المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري إلجابات
أفراد العينة مقسمين حسب المتغيرات الجنس التعرض إلصابة استشهاد أحد أفراد األسرة)

ثم استخدم اختبار  t-testلعينتين مستقلتين والجدول رقم  )6يوضح النتيجة.

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  t-testللفروق

في مستوى المرونة النفسية تبعا لمتغيرات؛ الجنس ،التعرض إلصابة ،استشهاد أحد أفراد األسرة
المتغيرات

العدد

المتوسط

االنحراف

اختبار t-test

اتجاه

الحسابي

المعياري

المحسوبة

Sig.

الداللة

ذكر

62

1.9513

.65710

2.172

*.032

لصالح

أنثى

71

1.6819

.65157

التعرض إلصابة

81

1.8766

.66723

لم يتعرض إلصابة

52

1.7566

.66214

استشهاد أحد أفراد أسرته

38

1.6985

.74592

لم يستشهد أحد أسرته

95

1.9349

.67037

الجنس

311

الذكور
.458
2.656

.648
*.021

توجد

فروق

لصالح من
لم يستشهد
له أحد

بينت نتائت الجدول السابق ما يلي:



بالنسبة لمتغير الجـنس لمقيـاس المرونـة النفسـية :أظهـرت النتـائت أن قيمـة  )tالمحسـوبة

أيبــر مــن قيمــة  )tالجدوليــة وهــذا ي ــدل عل ــى وج ــود ف ـ ــروق ذات د لـ ـــة إحصــائية لــدى طلب ــة
المرحلة الثانوية تبعا لمتغير الجنس ولقد كانت الفروق لصالح الطلبـة الـذكور ويعتبـر الباحثـان
أن هذي النتيجة طبيعية رغم أن الجميع وقعوا تحت سطوة العدوان إ أن الـذكور تمتعـوا بمسـتوى
مرونــة نفســية أعلــى مــن اإلنــاث ولعــل ذلـ يرجــع إلــى أنهــم أيثــر قــدرة علــى مواجهــة ا عتــداءات
اإلس ـرائيلية فت ـرة العــدوان مــن مقاومــة العــدو والمشــاركة الفاعلــة لهــم بــالنواحي ا جتماعيــة بمــد يــد

العون لألسر النازحة جراء العدوان بتوفير مستلزمات الحياة الضرورية مـن مأيـل ومشـرب وهـذا
م ــا أي ــد علي ــه الخطي ــب  )1080 2007ف ــي تفس ــير نت ــائت د ارس ــته ب ــأن الش ــباب الفلس ــطيني
وخاصة الذكور ايتسبوا القدرة علـى مواجهة مخاطر الحياة بشكل أوسع وأيثر مـن اإلنـاث بسـبب
الطبيعـ ــة ا جتماعيـ ــة والسياسـ ــية التـ ــي يعيشـ ــها الشـ ــباب الفلسـ ــطيني فـ ــي مواجهـ ــة ا عتـ ــداءات
اإلسـرائيلية المختلفـة األشـكال واألنـواع بكافـة أنـواع األسـلحة وشـتى األسـاليب حيـث يخـرن الشــباب
الفلسطيني أيثر قدرة على مواجهـة وتحـدي ظروف ا حتالل والقهـر والتعنـت اإلسـرائيلي وهـو مـا
أثبــت بالــدليل القــاطع مواص ــلة انتفاضــة األقصــى التــي بــدأ لهيبهــا م ـع بدايــة األلفيــة الثالثــة كمــا
اتفقت نتـائت الد ارسـة الحاليـة مـع نتـائت د ارسـة كـال مـن شـقورة  )2012و البيرقـدار )2011

بينم ــا بين ــت نت ــائت د ارس ــة ع ــودة  )2010ع ــدم وج ــود ف ــروق ب ــين ال ــذكور وا ن ــاث ويوض ــح
الباحثان بأن ا ختالف يرجع إلى عمر العينة حيث كانت عينته من األطفال بالمرحلة األساسية

الدنيا.



بالنسبة لمتغير التعرض إلصابة لمقيـاس المرونـة النفسـية  :أظهـرت النتـائت أن قيمـة )t

المحسوبة أقل من قيمة  )tالجدوليـة وهـذا يـدل علـى أنـه لـم توجـد فـ ــروق ذات د لـ ــة إحصـائية

لدى طلبة المرحلة الثانوية تبعا لمتغير التعرض إلصابة أثناء العدوان ويفسر الباحثان ذلـ مـن

منطلق نموذن األثر الداعم إلى أن الطلبة الذين تعرضوا إلصابة ومـن لـم يتعـرض إلصـابة كـل

يعــيش فــي بيئتــه ومــع أس ـرته وأصــدقائه الــذين يشــكلون لــه الــداعم ا جتمــاعي والنفســي الحقيقــي

والــذي مكــنهم مــن التييــف والتوافــق النفســي ا جتمــاعي علــى العــدوان اإلس ـرائيلي إضــافة إلــى
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كـونهم يعيشــون فـي نفــس الفصــل الد ارسـي ونفــس المرحلـة الد ارســية والعمريــة كمـا أنهــم يعيشــون
نفس الظروف مما جعل الفروق تيون بينهم وبـين مـن لـم يتعـرض إلصـابة معدومـة فـي مسـتوى
المرونــة النفســية وهــذي النتيجــة تتناســب مــع التـراث النفســي حيــث أرجــع أبــو حــالوة ب ت )3
خاصية المرونة إلــى ديناميكيـة الفـرد التـي يـدعمها التفكيـر اإليجـابي والحـوار والتفاعـل الجيـد مـع
اآلخ ـرين ونظ ـ ار ألنــه لــم يت ـوافر للباحث ـان – علــى حــد اطالعهمــا  -د ارســة ســابقة تناولــت هــذا
المتغيـ ــر بشـ ــكل مباشـ ــر إ أنهمـ ــا استشـ ــهدا بنتـ ــائت د ارسـ ــة سـ ــيد  )2012التـ ــي أةجريـ ــت فـ ــي
الســعودية عل ــى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة المتض ــررين وغي ــر المتضــررين مــن الســيول

بمحافظة جدة حيث أظهرت وجود فروق ذات د لة احصائية لصالح الطالب غير المتضررين

مــن الســيول وقــد يرجــع ا خــتالف فــي النتــائت إلــى أن الشــعب الفلســطيني توالــت عليــه النكبــات

واألزمات والحروب ابتداء من النكبة األولى عام ثمانية وأربعـون وحتـى اآلن يعـاني هـذا الشـعب

اليثير اليثير منها مما كان له أيبر األثر في تيوين وصـقل شخصـية الفـرد الفلسـطيني للتييـف
مع الواقع المعاش.



بالنسبة لمتغير استشهاد أحد أفراد األسرة لمقيـاس المرونـة النفسـية :أظهـرت النتـائت أن

قيم ــة  )tالمحس ــوبة أيب ــر م ــن قيم ــة  )tالجدولي ــة وه ــذا ي ــدل عل ــى وج ــود فـ ـ ــروق ذات د لـ ـ ــة

إحصــائية تبعــا لمتغيــر استشــهاد أحــد أف ـراد األس ـرة ولقــد كانــت الفــروق لصــالح الطلبــة الــذين لــم

فســر ذلـ علــى أســاس أن العــدوان اإلس ـرائيلي ومــا صــاحبه مــن
وي َّ
يستشــهد لــه أحــد أف ـراد أسـرته ة
أحداث صعبة كاستشهاد أحد أفراد أسرته إضافة إلى التدمير للمنازل والتشتت لمن بقي من أفراد
األسـرة شــكلت ضــغطا نفســيا اجتماعيــا عنيفــا تولــد مــن خاللــه الحــزن الشــديد علــى فقــدانهم ألحــد

أفراد أةسرتهم فحالة الحزن تتطلب وقتا كبي ار لتزول ويؤكد الباحثان إلى أهمية دور نموذن األثر
الــداعم فــي تخفيــف شــدة الحــزن لتحقيــق التييــف مــع الوضــع الجديــد والــذي

يعــاني منــه مــن لــم

يستشهد له أحدا من أفراد أسرته وحيث أنـه لـم يتــوفر للباحثـان – علـى حـد اطالعهمـا  -د ارسـة
سابقة تناولت هذا المتغير فإنه ليس باإلمكان ربط هذي النتيجة بدراسات سابقة.
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عرض ومناقشة السؤال الرابع والذي ينص على:

 هل توجد فروق ذات د لة احصائية في درجة دافع ا نجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانويةبعد العدوان اإلسرائيلي على غزة تبعا للمتغيرات اآلتية :الجنس التعرض إلصابة استشهاد
أحد أفراد األسرة)؟

لغرض ا جابة عن هذا السؤال تم استخران المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري إلجابات أفراد
الجنس التعرض إلصابة استشهاد أحد أفراد األسرة) ثم استخدم

العينة مقسمين حسب المتغيرات

اختبار  t-testلعينتين مستقلتين والجدول رقم  )7يوضح النتيجة.

جدول  )7المتوسطات الحسابية وا نح ارفات المعيارية واختبار  t-testللفروق في درجة
دافع اإلنجاز الدراسي تبعا لمتغيرات الجنس التعرض إلصابة استشهاد أحد أفراد األسرة
المتغيرات

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

62

2.0287

.78217

أنثى

71

1.7537

.69079

81

1.7287

.68417

52

2.0537

.78325

38

1.7177

.60972

95

2.0647

.77431

الجنس

التعرض
إلصابة
لم يتعرض
إلصابة
استشهاد أحد
أفراد أسرته
لم يستشهد أحد
أسرته

اختبار t-test
المحسوبة

Sig.

3.772

*.008

اتجاه
الداللة
لصالح
الذكور
لصالح

3.233

*.019

من لم
يتعرض
إلصابة
لصالح

3.7424

*.006

من لم
يستشهد له
أحد أسرته

بينت نتائت الجدول السابق ما يلي:



بالنســـبة لمتغيـــر الجـــنس لمقيـــاس دافـــع اإلنجـــاز الدراســـي :أظهــرت النتــائت أن قيمــة )t

المحســوبة أقــل مــن قيمــة  )tالجدوليــة وهــذا يــدل علــى وجــود فـ ــروق ذات د لـ ــة إحصــائية لــدى
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طلبــة المرحلــة الثانويــة تبعــا لمتغيــر الجــنس ولقــد كانــت الفــروق لصــالح الطلبــة الــذكور ويمكــن
تفس ــير ذلـ ـ م ــن خ ــالل اتس ــام الطلب ــة ال ــذكور بفاعلي ــة التعام ــل م ــع المتغيـ ـرات الخارجي ــة للبيئ ــة
ومواقــف الحيــاة المختلفــة مــن خــالل دورهــم ا جتمــاعي الــذي يتطلــب مــنهم تحمــل المســئولية فــي
بناء مجتمعهم كما أن آ مهم من العدوان اإلسرائيلي وما ترتب عنه لم يكـن عائقـا آلمـالهم التـي

يســعون لتحقيقهــا وهــذا مــا أيــد عليــه المصــدر  )619 2007بــأن الطلبــة الــذكور لــديهم القــدرة
على تحقيـق اإلنجـازات وشـعورهم بهـا حيـث أنهـم يشـعرون بالتفـاؤل والتعبيـر عنـه بيسـر وسـهوله

أيثر من الطالبات ويضيف بأن الطالب الذكور لهم فرصة أيبر في التعامل مع مواقـف الحيـاة
العامة والتعليمية وبالتالي انجازاتهم متاحه من خالل تل الفرص وأيد أيضا بأن ثقافـة المجتمـع
الفلسطيني تةيلف الرجال بالمسؤوليات الحياتية واألسرية أيثر من اإلناث وبالتالي يشعر الطـالب
بإنجــازاتهم المتاحــة لطبيعــة جنسـهم وقــد اختلــف نتــائت هــذي الد ارســة مــع نتــائت د ارســة أبــو عــون
 )2014ودراسة

المطيري  )2007حيث لـم يظهـر فروقـا بـين الجنسـين بينمـا أظهـرت د ارسـة

البــاوي  )2010فروقــا لصــالح الطالبــات وأيــدت د ارســة درويــش  )2009بــأن هنــا أثـ ار ســلبيا
للعدوان على تحصيل التالميذ من الجنسين ودافعيتهم نحو التعلم.



بالنسبة لمتغير التعرض إلصابة لمقياس دافع اإلنجـاز الدراسـي :أظهـرت النتـائت أن قيمـة
 )tالمحســوبة أيبــر مــن قيمــة  )tالجدوليــة وهــذا يــدل علــى وجــود فـ ــروق ذات د لـ ــة إحصــائية

لدى طلبة المرحلة الثانوية تبعا لمتغير التعرض إلصابة ولقد كانت الفروق لصالح الطلبـة الـذين
لم يتعرضوا إلصابة ويعـزو الباحثـان ذلـ إلـى أن الطلبـة الـذين تعرضـوا إلصـابة لـم يتييفـوا مـع
إصــابتهم ممــا أثــر ســلبا علــى دافعيــتهم لهنجــاز الد ارســي إضــافة إلــى أنــه وبســبب إصــابتهم لــم
يتمكنوا من الالحق من بداية الفصل الدراسي بالمدرسة مما جعلهم يفقدون اليثير من المعلومات
الخاصة بالمواد الدراسية ولربما كان السبب في أنهم لم يتمكنوا من المشـاركة بالبرنـامت الـوطني

لل ــدعم النفســـي الـ ــذي نظمت ــه ال ــو ازرة فـــي األس ــبوع األول م ــن بداي ــة الفص ــل الد ارس ــي ويمكنن ــا
ا ســتنتان مــن خــالل هــذي النتيجــة إلــى مــا توصــلت إليــه د ارســة درويــش  )2009بــأن العــدوان
اإلسـرائيلي أثــر وبشـكل ســلبي علــى دافعيـة التالميــذ للــتعلم وقـد اتفقــت نتــائت الد ارسـة الحاليــة مــع

د ارســة أبــو عــون  )2014حيــث أظهــرت فــروق تعــزى لمتغيــر لالتعــرض ســتهداف مباشــرل فــي
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دافع اإلنجاز لصالح الصحفيين الذين لم يـتم اسـتهدافهم وقـد أعـزى ذلـ إلـى أسـباب عـدة منهـا
أنهــم مااا زل ا متــأثرين بهــذا ا ســتهداف أو أنهــم لــم يحــاطوا بقــدر مــن ا هتم ــام مــن وكــا تهم
التابعين لها أو لـم يتلقوا قـدر من التعزيز المعنوي والمادي بما يحقق لهم أهدافهم ممــا جعله ــم

أقــل دافعية مــن الصحفيين لذين لم يتعرض الستهد ف مباشر خالل لحرب.



بالنســبة لمتغيــر استشــهاد أحــد أف ـراد األســرة لمقيــاس دافــع اإلنجــاز الدراســي :أظهــرت
النتــائت أن قيمــة  )tالمحســوبة أيبــر مــن قيمــة  )tالجدوليــة وهــذا يــدل علــى وجــود ف ـ ــروق ذات

د ل ــة إحصائية تبعا لمتغير استشهاد أحد أفراد األسرة ولقد كانت الفروق لصالح الطلبة الذين لم
يستشــهد لــه أحــد أف ـراد أس ـرته ويمكــن تســيير هــذي النتيجــة مــن منطلــق اخــتالف ســمات الطلبــة
واخ ــتالف خصائ ــصهم فـ ــإنهم ك ــذل يختلفـــون ف ــي طـــرق تع ــاملهم م ـــع األح ـ ــداث والمـ ـــشكالت

الخارجي ــة الت ــي يتعرض ــون له ــا وخصوصا مسألة الفقد أو استشهاد قريب لهم فهـم بحاجـة إلـى
دعم نفسي ومساندة من المعلمـين واألصـدقاء فـي المدرسـة تمكنــهم م ــن التواف ــق م ــع هـذا الحـدث

الجلــل لمواجهتــه ب ــشكل فع ــال ليقل ــل م ــن آثــاري الســلبية التــي يمكــن أن تــؤثر علــى مســار حياتــه
التعليميــة المســتقبلية وقــد اختلفــت نتيجــة هــذي الد ارســة مــع د ارســة أبــو عــون  )2014حيــث لــم

تظهــر فروق ـا ذات د لــة إحصــائية فــي متوســط الدافعيــة لهنجــاز لــدى الصــحفيين تعــزى لمتغيــر
لفقــدان أحــد الــزمالءل ولعــل ا خــتالف ارجــع إلــى أن الفقــد بد ارســتنا الحاليــة خــاص بأحــد أف ـراد

األسرة.

عرض ومناقشة السؤال الخامس والذي ينص على:

 هل توجد عالقة ارتباط ذي د لة احصائية بين مستوى المرونـة النفسـية ودافـع اإلنجـاز الد ارسـيلدى طلبة المرحلة الثانوية بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة؟

لهجابة على هذا السؤال تم اسـتخدام معامـل ارتبـاط لبيرسـونل لمعرفـة إذا مـا كـان هنـا عالقـة قائمـة
بين المرونة النفسية ودافع اإلنجاز الدراسي فقـد أظهـرت النتـائت وجـود عالقـة طرديـة دالـه إحصـائيا

حيــث بلغــت  )0.588عنــد مســتوى د لــة  )0.01ويمكــن تســيير ذلـ بــأن طلبــة المرحلــة الثانويــة
ف ــي محافظ ــات غـ ـزة وق ــع عل ــى ع ــاتقهم مس ــؤوليات تف ــوق أحيان ــا مس ــتوى نض ــجهم الفك ــري والع ــاطفي

وا جتماعي مما فرض علـيهم لعـب أدوار جعلـتهم قـادرين علـى التييـف مـع األحـداث الصـادمة التـي
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ألمت بهم أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة جعلتهم قادرين للتوفيق بين رغباتهم وحاجاتهم ومتطلبات
بيئتهم كما أن لعب األدوار مكنتهم من مواجهة مختلف المواقف مـن أجـل تحقيـق األهـداف والغايـات
المرغوبــة بمــا فيهــا التعليميــة كاإلنجــاز فــي د ارســتهم إضــافة إل ــى أن مجــا ت المرونــة النفســية ف ــي
الد ارسـة الحاليـة ضـبط ا نفعـا ت ضـبط التواصــل ا جتمـاعي ضـبط التفكيـر) أظهـرت قـدرتهم فــي

التعامل مع واقعهم بالطريقة المناسبة لهم فإما أنهم يقبلونه أو أنهم يغيرونه أو أنهم يتحـايلون عليـه

حســب مـا يقتضــيه الوضــع وحســب مــا تســمح بــه قــدراتهم ويــرى شــقورة  )12 2012إلــى أن األف ـراد
الــذين يمتليــون قــد ار مــن المناعــة والمرونــة النفســية والتــي هــي بمثابــة مقــاومتهم ليافــة مواقــف وأحــداث
الحياة التي يتعرضون لها أمددتهم على تحمل مصـاعب الحيـاة بالتصـدي لهـا بفاعليـة وبمرونـة عاليـة

حيث ساعدتهم على التييف والتوافق والتعايش مـع ظـروف الحيـاة القائمـة كمـا أظهـرت نتـائت د ارسـته

إل ــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجب ــة بــين المرونــة النفســية والرضــا عـ ــن الحيـــاة كمــا أظهــرت د ارس ــة
فروجــة  )224 2011وجــود ارتبــاط موجــب بــين التوافــق النفســي ا جتمــاعي والدافعيــة للــتعلم لــدى
المراهقين من طلبة المرحلة الثانوية بالجزائر وتعزو ذل إلى أن الدافعية مرتبطة بجوانـب الشخصـية
النفسية وا جتماعية وبحاجة إلى ظروف مالئمة ستثارتها.

خالصة وخاتمة

هــدفت الد ارس ــة الحالي ــة إل ــى التع ــرف عل ــى ك ــل م ــن م ــستوى المرون ــة النف ــسية ودرجــة دافــع اإلنجــاز
الد ارســي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بعــد العــدوان اإلس ـرائيلي  2014علــى غ ـزة كـ ــذل ه ـ ــدفت إلـ ــى
التعـ ــرف إل ـ ــى العالقـ ــة بـ ــين المرون ـ ــة النفســية ودافــع اإلنجــاز الد ارســي كمــا هــدفت إلــى اليشــف عــن

الف ــروق ف ــي مس ــتوى المرون ــة النفس ــية ودرج ــة داف ــع اإلنج ــاز الد ارس ــي بالنـ ـ ــسبة لـ ـ ــبعض المتغي ـ ـ ـرات
الجـ ــنس التعــرض إلصــابة أثنــاء العــدوان واستشــهاد أحــد أف ـراد أس ـرته) وتيونــت عينــة الد ارســة مــن
 )133طالبـا وطالبـة ،وتـم اختيــار عينـة الد ارسـة بطريقــة العينـة العشـوائية البســيطة مـن طلبـة الصــف

األول الثانوي لمديريـة تعلـيم شـرق محافظـة خـان يـونس واسـتخدم الباحثـان المـنهت الوصـفي التحليلـي
فــي الد ارســة لبيــان مــدى انتشــار متغيـ ـرات الد ارس ــة ولجم ــع البيان ــات تــم اســتخدام مقياســي المرونــة

النفسية ودافع اإلنجاز الدراسي من إعداد الباحثان واسـتخدم الباحـثان المعالجـات اإلحـصائية التاليــة:
المتوسطات الحسابية ا نحرافات المعيارية اختبـار T-testمعامل ارتباط بيرسون.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

وجود مستوى متوسط ليل من المرونة النفسية ودافع اإلنجاز الدراسي حيث بلل الوزن النسبي
للمرونة النفسية  )60.55والوزن النسبي لدافع اإلنجاز الدراسي .)63.04

-

وجود عالقة طردية ودالة احصائيا بين المرونة النفسية ودافع اإلنجاز

الدراسي.

 وجود فروق ذات د لة احصائية في المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغيريالجنس واستشهاد أحد أفراد األسرة) بينما لم يوجد فرق دال احصائيا لمتغير التعرض

إلصابة أثناء العدوان) .

 وجود فروق ذات د لة احصائية في دافع اإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزىلمتغيرات الجنس التعرض إلصابة أثناء العدوان واستشهاد أحد أفراد األسرة).

التوصيات:
-

عمل برامت تدريبية لطلبة المدارس الثانوية للتدريب على األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط
والصدمات.

-

إجراء المزيد من الدراسات للتحقق من العالقة بين المرونة النفسية ومتغيرات أخرى.

-

ا هتمام بتنمية المرونة النفسية اإليجابية لدى طلبة المدارس الثانوية بمحافظات غزة من خالل

-

برامت التدخل اإلرشادية والنمائية.

محاولة اليشف عن مكونات المرونة النفسية اإليجابية بالفئات العمرية األخرى غير فئة

الدراسة الحالية.
-

ا هتمام بتنمية ورفع درجة دافع اإلنجاز الدراسي من خالل البرامت المحفزة لزيادة سعي
الطالب وزيادة رغبتهم في التوجه نحو المهام الدراسية.
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ملحق ( )1مقياس المرونة النفسية (إعداد الباحثان)
م

تنطبق

العبارات

دائما

1

لدي الجرأة اليافية لمواجهة الواقع مهما كان صعبا.

2

اتقبل انتقاد من حولي لي بصدر رحب.

3

لدي القدرة في ا قناع والتأثير في اآلخرين.

4

أشار من حولي في أحاديث تخصهم.

5
6

أنا متفائل بأن مستقبلي سيكون أفضل من الحاضر.
أتنـ ــاول حـ ــل المشـ ــكلة التـ ــي تعترضـ ــني مـ ــن جوانبهـ ــا

المختلفة.
7

ادر مشاعري الصادقة تجاي من حولي.

8

اتحكم بمشاعري السلبية كالقلق والخـوف والغضـب و

10

التوتر) بحيث تظهر علي.
ه
أيون صداقات جديدة بسهولة.
ه
أساعد زمالئي في حل المسائل الدراسية الصعبة.

11

أدر بشكل جيد ما يحدث حولي.

12

افضــل المواجهــة فــي حــل المشــايل

9

اله ــروب منهــا

وتجاهلها.
13

أةحقق النجاح بحياتي رغم الضغوط المحيطة بي.

14

ثقت ـ ــي بنفس ـ ــي ت ـ ــدفعني عل ـ ــى التعام ـ ــل م ـ ــع المواق ـ ــف
المحبطة بشكل ايجابي.

15

أشار في ا نشطة المدرسية و األعمال التطوعية.

16

أشعر بالراحة والمتعة لمشاركة زمالئي عمل جماعي.

17

اتقبل وجهة نظر ا خرين حتى لو لـم تتفـق مـع وجهـة
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تنطبق
أحيانا

ال تنطبق
أبدا

م

تنطبق

العبارات

دائما

نظري.
18

امتل مهارات عقلية تساعدني علـى موايبـة التطـورات
الحياتية المعاصرة.

19

أركز انتباهي في ا عمال التي تةطلب مني.
أسيطر على مشاعر اإلرهاق والتعب التي تنتابني.

21

احت ـ ــرم مش ـ ــاعر زمالئ ـ ــي وآرائه ـ ــم عن ـ ــد الحـ ـ ـوار ف ـ ــي

20

موضوع ما.
22

أشعر با نسجام مع زمالئي في الدراسة.

23

أحقق أهدافي مهما كانت الصعوبات.

24

عندما أرى مشايل ا خرين تهون علي مشكالتي.
ه
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تنطبق
أحيانا

ال تنطبق
أبدا

ملحق ( )2مقياس دافع اإلنجاز الدراسي (إعداد الباحثان)
نعم

م

العبارات

1

ثقتي بنفسي وقدراتي تدفعني للنجاح.

2

أسعى إلى تحقيق أهدافي التي أحددها لنفسي.

3

أحضر الدروس قبل أن يشرحها المعلم في المدرسة.

4

مناقشتي للمعلمين في الدروس تفيدني كثي ار.

5

يضايقني الحصول على درجات منخفضة في ا ختبارات.

6

أشعر بالسعادة عند غياب أحد المعلمين عن المدرسة.

7

المواضيع التي

8

لدي استعداد تام ألداء ا ختبارات في أي وقت.

9

اهتم بالتخطيط الجيد ألضمن مستقبال دراسيا ناجحا.

10

ألخص ما يشرحه المعلم في صورة نقاط يسهل حفظها.

11

أشار في المسابقات التي تقيمها المدرسة.

12

أفهمها اتجاهلها نهائيا.

أطمح ألن أيون من األوائل.

13

أعطي وقتا مناسبا للمذايرة والمراجعة.

14

أضاعف من جهدي لفهم ما يصعب علي من موضوعات.
ه
أشعر أن المرحلة الدراسية الحالية أفضل من المراحل السابقة.

15
16

جو المدرسة

17

احب الدروس التي تجعلني أفكر في األشياء الصعبة.

18

انشغالي بأمور خارن الدراسة يضعف تحصيلي الدراسي.

19

يشجعني على الدراسة.

يستثير المعلمون دافعيتي نحو تحصيل درجات) أفضل.

20

أصغي للمعلم عند شرحه موضوعات جديدة.

21

أشعر بالسعادة عندما أرى أسمي في لوحة المميزين والمتفوقين.

22

أركز باهتمام على شرح المعلم داخل حجرة الدراسة.
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أحيانا

ال

