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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى التوافق النف�سي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل
يف اجلامعات الإ�رسئيلية ،وعالقته بالهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي.ولتحقيق �أهداف
طورت �أداتان للك�شف عن م�ستوى التوافق النف�سي ،والهوية الثقافية.تكونت عينة
الدرا�سة ِّ
الدرا�سة من ( )412طالباً وطالبةً ،منهم ( )214طالباً ،و ( )198طالبةً اختريوا من جمتمع
الدرا�سة الكلي.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التوافق النف�سي لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل
يف اجلامعات الإ�رسائيلية جاء بدرجة منخف�ضة ،ووجود فروق يف التوافق النف�سي تعزى
لأثر اجلن�س يف ُبعدي التوافق االجتماعي والأ�رسي ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور ،وعدم
وجود فروق يف ُبعد التوافق النف�سي تعزى لأثر التخ�ص�ص يف جميع الأبعاد با�ستثناء
ُبعد التوافق الوجداين ،وجاءت الفروق ل�صالح التخ�ص�صات الإن�سانية ،ووجود فروق يف
التوافق النف�سي بني �سنة رابعة من جهة وكل من ال�سنة الأوىل والثانية والثالثة من جهة
�أخرى يف الأبعاد جميعها ،وجاءت الفروق ل�صالح ال�سنة الرابعة.كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن م�ستوى الهوية الثقافية لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية جاء
بدرجة متو�سطة.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً بني ُبعدي
التوافق االجتماعي والوجداين من جهة وجماالت الهوية الثقافية( :اللغة ،والدين ،واالنتماء،
والتعليم اجلامعي ،والهوية الثقافية (ككل) ) من جهة �أخرى ،ووجود عالقة �سلبية دالة
�إح�صائياً بني ُبعدي التوافق االجتماعي والوجداين من جهة وجمال التمييز العن�رصي
من جهة �أخرى ،ووجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً بني ُبعد التوافق الأ�رسي من جهة
وجماالت الهوية الثقافية( :الدين ،واالنتماء ،والهوية الثقافية (ككل) ) من جهة �أخرى،
ووجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً بني التوافق النف�سي (ككل) من جهة ،وجماالت الهوية
الثقافية (اللغة ،والدين ،واالنتماء ،والتعليم اجلامعي ،والهوية الثقافية (ككل) ) من جهة
�أخرى ،ووجود عالقة �سلبية دالة �إح�صائياً بني التوافق النف�سي (ككل) من جهة وجمال
التمييز العن�رصي من جهة �أخرى.كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية دالة
�إح�صائياً بني م�ستوى التوافق النف�سي وبني التح�صيل الأكادميي لدى الطلبة فل�سطينيي
الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية.
وخل�صت الدرا�سة يف �ضوء ما تو�صلت �إليه من نتائج �إىل العديد من التو�صيات �أبرزها
العمل على تفعيل دور امل�ؤ�س�سات الأكادميية العربية يف �أرا�ضي ( )48واجلهات امل�س�ؤولة
عن التعليم اجلامعي يف رعاية الطلبة الفل�سطينيني يف اجلامعات الإ�رسائيلية واالهتمام
ب�ش�ؤونهم ،والوقوف على �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى التوافق النف�سي لديهم واحلد منها،
والعمل على زيادة م�ستوى التوافق النف�سي مبا يعود عليهم بالنتائج الإيجابية.
الكلمات املفتاحية :التوافق النف�سي ،الهوية الثقافية ،التح�صيل الأكادميي ،الطلبة
فل�سطينيي الداخل ،اجلامعات الإ�رسائيلية.
362

2016

 تشرين األول-

)16(  ع-  اجمللد الرابع- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

Psychological Adjustment and Its Relationship with Cultural
Identity and Academic Achievement among Palestinian Students
at Israeli Universities

Abstract:
This study aimed to reveal the psychological adjustment and its
relationship with cultural identity and academic achievement among
Palestinian students at Israeli universities.To achieve the objectives of the
study, the researchers developed two tools to detect the level of psychological
adjustment and cultural identity.The study sample consisted of (412) students,
of whom (214) male students, and (198) female students selected from the
total study population.
The results of the study showed that the level of psychological adjustment
among Palestinian students at Israeli universities was low.The results of the
study showed that there were significant statistical differences in the level of
psychological adjustment due to the impact of gender in the social and family
adjustment dimensions in favor of males; there were no significant statistical
differences in psychological adjustment due to the impact of specialization in
all dimensions with the exception of emotional adjustment dimension in favor
of humanistic specializations; there were significant statistical differences in
psychological adjustment between the fourth year and each of first, second
and third year in all dimensions in favor of the fourth year.The results also
showed that the level of cultural identity among Palestinian students at Israeli
universities was moderate.The results indicated the existence of a positive
significant correlation between social and emotional adjustment dimensions
and the ranks of cultural identity scale (language, religion, affiliation,
university education and cultural identity as a whole) , and a negative
significant correlation between social and emotional adjustment dimensions
and the racial discrimination rank.There is a positive significant correlation
between the psychological adjustment dimension and the ranks of cultural
identity scale (religion, affiliation and cultural identity as a whole) ; there
was a positive significant correlation between psychological adjustment as a
whole, and the ranks of cultural identity scale (language, religion, affiliation,
university education, and cultural identity as a whole) ; there was a negative
significant correlation between psychological adjustment as a whole and
the racial discrimination rank.Results of the study pointed to a statistically
significant positive correlation between psychological adjustment level and
academic achievement among the Palestinian students in Israeli universities.
In the light of the results, the researcher provided several recommendations
and the most important is to activate the role of Arab academic institutions
in the territory of 48 and those responsible for university education to take
care of Palestinian students in Israeli universities and their affairs.There is
a need to reduce the low psychological adjustment level students have and at
the same time to increase their psychological adjustment.
Keywords: psychological adjustment, cultural identity, academic
achievement, Palestinian students, Israeli universities.
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خلفية الدراسة وأهميتها:
مقدمة:
يعي�ش ال�شباب اجلامعي اليوم حقبة جديدة ت�شهد تطوراً هائالً و�رسيعاً يف مطالب
احلياة الإن�سانية ،تت�ضمن عنا�رص متنوعة من الأ�شياء املادية ،والنظم والقيم واملعايري
االجتماعية والثقافية املتعددة ،وامل�شاعر املختلفة ،واملخاوف املتباينة حيال امل�ستقبل.
وبرغم ما يواجه الطالب من �صعوبات وم�شكالت وتغيريات يف �أثناء حماولته التكيف
والتوافق مع البيئة املحيطة به ،و�إثبات ذاته ،و�إ�شباع حاجاته ورغباته ،ف�إن حتقيق الر�ضا
الذاتي وال�سعادة ،والتمتع ب�صحة ج�سدية ونف�سية �سليمة هما الغاية املن�شودة التي ي�سعى
للو�صول �إليها.و ُتعد ال�صحة النف�سية ال�سليمة م�ؤ�رشاً على التوافق النف�سي للفرد مع نف�سه،
ور�ضاه عنها ،وعن ما�ضيه وحا�رضه وم�ستقبله ،وتقبله لذاته.كما ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سياً يف
م�ساعدة الفرد على التمتع بحياة �سعيدة� ،أقل ا�ضطراباً و�أكرث اتزاناً ،بالإ�ضافة �إىل �إ�شباع
حاجاته ودوافعه و�سلوكاته ،والت�أقلم مع البيئة ،والتفاعل مع عنا�رصها املختلفة كافة،
واالنغما�س يف جماالت احلياة كلها دون �إ�ستثناء ،وحتقيق �أهدافه �ضمن معايري املجتمع
وقيمه ب�شكل مالئم ومقبول.
ويرتبط مفهوم التوافق النف�سي بالعديد من املتغريات والعوامل التي ت�ؤثر فيه
ك�شخ�صية الفرد ،وعالقاته مع الآخرين ،وال�ضغوطات النف�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية
التي يتعر�ض لها نتيجة الظروف ،والتغريات االجتماعية والثقافية للمعارف اجلديدة التي
يتلقاها ،وتعدد ال�سياقات الثقافية ،والوالء للقيم ال�سائدة التي يعي�ش يف �إطارها ،والتقاليد
والعادات ،واندماجه يف جماعات جديدة وخمتلفة جميعها ال ت�ؤثر فقط يف التوافق النف�سي
للطالب اجلامعي ،بل قد ت�ؤثر �أي�ضاً يف ت�شكيل هويته الثقافية اخلا�صة به (حبايب ،و�أبو
مرق. )2009 ،
وي�شري التوافق النف�سي ،يف علم النف�س� ،إىل العملية ال�سلوكية التي ت�ساعد الب�رش على
احلفاظ على التوازن بني احتياجاتهم املختلفة �أو بني احتياجاتهم والعقبات من بيئاتهم.
ولقد مت تناول مفهوم التوافق النف�سي بالعديد من التعريفات من قبل الباحثني والعلماء،
يعرف �سكنول ونوليز وهارلو ()Schnoll, Knowles & Harlow, 2002
و�ضمن هذا الإطار ّ
التوافق النف�سي ب�أنه“ :الإن�سجام مع البيئة وي�شمل القدرة على �إ�شباع حاجات الفرد
ومواجهة معظم املتطلبات اجل�سمية واالجتماعية”.
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ويعرف فريدمان وويت ( )Friedman & Wyatt, 2006التوافق النف�سي ب�أنه“ :مفهوم
خا�ص بالإن�سان يف �سعيه لتنظيم حياته وحل �رصاعاته ومواجهة م�شكالته من �إ�شباع
و�صوالً �إىل ماي�سمى بال�صحة النف�سية �أو ال�سواء �أو االن�سجام والتناغم مع الذات”�.أما
فعرفه ب�أنه“ :عملية �سلوكية يقوم بها الأفراد للحفاظ
جريجورييفا (ّ )Grigoryeva, 2010
على التوازن بني احتياجاتهم املختلفة� ،أو بني احتياجاتهم والعقبات والتحديات التي
تواجهم يف بيئاتهم”.
ويف �ضوء ما �سبق من تعريفات ميكن للباحثينْ �أن يعرفا التوافق النف�سي ب�أنه عالقة
تكيفية بني الفرد وبني نف�سه من جهة ،وبينه وبني البيئة التي يعي�ش فيها من جهة �أخرى،
والقدرة على �إ�شباع احتياجاته ،وتلبية معظم متطلباته النف�سية واالجتماعية.
و�ص َّنف املتخ�ص�صون النف�سيون مفاهيم التوافق النف�سي التي ركزت على اجلوانب غري
ال�سعيدة لل�صحة النف�سية (االكتئاب ،والقلق�... ،إلخ) بو�صفها م�ؤ�رشاً �سلبياً للتوافق النف�سي
باعتباره متغرياً واحداً هو «ال�ضغط النف�سي» ،كما ُ�ص ِّنفت مفاهيم التوافق النف�سي التي تركز
على امل�شاعر الإيجابية فيما يتعلق بالذات وحياة الفرد ب�شكل عام (احرتام الذات ،وال�سعادة،
�...إلخ) كمتغري واحد هو «الر�ضا عن احلياة» ،بالإ�ضافة �إىل ت�صنيف مفاهيم التوافق النف�سي
التي ركزت على التوجه نحو التطور والنمو واجلوانب الإن�سانية لل�صحة النف�سية( :تكامل
الهوية ،ووجودية الرفاه�... ،إلخ) كمتغري واحد هو «حتقيق الذات» (.)Kelley,2006
وعلى الرغم من �أن التوافق النف�سي مفهوم وا�سع ،تباينت وجهات النظر حوله،

ف�إنه ميكن عموماً تق�سيمه �إىل خم�سة �أبعاد رئي�سة ،ت�شمل الآتي (بو�شا�شي،
 2013و�شقري:)2004 ،

♦ ♦�أوالً -التوافق النف�سي ال�شخ�صي :ي�شري �إىل قدرة الفرد لتحقيق الر�ضا الذاتي
و�سعادته �ضمن الأن�شطة املختلفة ،و�إ�شباع الفرد لدوافعه واحتياجاته الأ�سا�سية والثانوية،
بالإ�ضافة �إىل التمتع باال�ستقرار واالتزان النف�سي ،وال�سيطرة على االنفعاالت يف املواقف
ال�صعبة ،وغياب الأعرا�ض واال�ضطرابات النف�سية ،والقدرة على القيام بالأن�شطة حتت
الظروف ال�صعبة ،واالعتماد على النف�س ،واالح�سا�س بالثقة ،ودافعية عالية للإجناز والتعلم.
♦ ♦ثانياً -التوافق النف�سي االجتماعي :ي�شري �إىل مدى التكيف بني الفرد والبيئة
املحيطة به ،وعالقة الفرد املن�سجمة واملتزنة مع الأ�شخا�ص املحيطني به �ضمن االلتزام
بقيم املجتمع الذي يعي�ش فيه و�أخالقياته ،و�شعوره بالأمن االجتماعي واالندماج مع
الآخرين ،و�إ�شباع حاجاته يف حدود ثقافة املجتمع ،وامل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية،
ومعرفة الفرد للمهارات االجتماعية املختلفة التي حتقق له ال�صحة االجتماعية.
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♦ ♦ثالثاً -التوافق النف�سي ال�صحي :ي�شري �إىل متتع الفرد ب�صحة �سليمة خالية من
الأمرا�ض الع�ضوية والنف�سية ،وتقبله ملظهره ،بالإ�ضافة �إىل متتعه باحليوية واملرونة
والن�شاط عند ت�أدية مهماته و�أعماله ،وثقته بالقدرات والإمكانات التي ميتلكها يف حال
اال�صابة مبر�ض عار�ض.
♦ ♦رابعاً -التوافق النف�سي الأ�رسي :ت�شري �إىل العالقة املُر�ضية وال�سعيدة بني الفرد
و�أفراد �أ�رسته ،و�إح�سا�سه باملحبة والت�سامح والأحرتام من قبل �أفراد الأ�رسة ،والتمتع
ب�إح�سا�س االنتماء �إىل الأ�رسة ،ودوره الفعال فيها ،وم�ساعدته على حتقيق ذاته ،و�إ�شباع
حاجته ،وحل م�شكالته من خالل توجيهه و�إر�شاده �ضمن جو �أ�رسي ي�سوده التما�سك
والتفاهم واحلوار والتعاون.
♦ ♦خام�ساً -التوافق النف�سي الأكادميي :ي�شري �إىل قدرة الفرد على حتقيق التكيف مع
احلياة اجلامعية والتو�صل �إىل حالة من االرتياح لأدائه والزمالء واملدر�سني والبيئة ككل؛
مثالً ،ﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت جيدة ﻣﻊ �أ�ﺳﺎﺗذﺗﻪ وزﻣﻼﺋﻪ �ضمن اﻟﺑﻳﺋﺔ الدرا�سية ،والقدرة على فهم
امل�صطلحات العلمية ،واملواد الدرا�سية وحتقيق النجاح فيها ،والر�ضا عن الأجواء اجلامعية
واخلدمات الأكادميية املقدمة ،ومعرفة مهارات التعامل والت�أقلم الالزمة ملواجهة املواقف
الرتبوية املختلفة ك�صعوبة �إجراءات الت�سجيل ،وعدم كفاية امل�صادر واملراجع يف املكتبة
اجلامعية.
ويواجه بع�ض طلبة اجلامعات كثرياً من التحديات ال�شخ�صية مثل :احلاجة �إىل
تكوين عالقات اجتماعية مع الآخرين ،وحاجتهم للإجناز الأكادميي ،وكذلك احلاجة �إىل
تطوير طريقة درا�سة جديدة لتتنا�سب مع احلياة اجلديدة.وبالتايل� ،أن الف�شل يف حتقيق
هذه احلاجات ي�ؤدي �إىل عدم التوافق النف�سي (حبايب و�أبو مرق. )2009 ،كما �أن احلياة
اجلامعية لها مطالبها اخلا�صة وحتدياتها ،و�أن الف�شل يف تلبية تلك املطالب والتحديات
ي�سبب امل�شكالت الأكادميية والنف�سية واالجتماعية للطالب الذي هو الأكرث ت�رضراً جراء
تلك امل�شكالت.ولذلك ،من املهم توجيه الطلبة لتحقيق التوافق النف�سي من �أجل جتنب هذه
امل�شكالت وحتقيق �أهدافهم (. )Misra & Castillo, 2004
ولقد �أهتم العلماء والباحثون بالتوافق النف�سي ،ويف �ضوء هذا االهتمام ظهر العديد
من النظريات التي متثل وجهة نظرها اخلا�صة يف تف�سري مفهوم التوافق النف�سي وحتديده،
والعوامل امل�ؤثرة فيه ،ومن �أبرز هذه النظريات ما يلي (ال�شاذيل2001 ،؛ عربيات2005 ،؛

اجلماعي: )2008 ،
♦

♦�أوالً -نظرية التحليل النف�سي :ينطلق �أ�صحاب هذه النظرية ،وحتديداً العامل فرويد
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يف تف�سريه للتوافق النف�سي من �أنه يف الأغلب ُيعد عملية ال �شعورية؛ حيث ال يدرك الفرد
الأ�سباب الفعلية لكثري من ال�سلوكات واال�ستجابات التي ي�سلكها؛ فقد يجد الفرد �سلوكه
مدفوعاً بدافع ما نحو الهدف الذي ي�شبع هذا الدافع ،و�إذا ما واجهه �أي عائق �أو عقبة ما،
ف�إنه يقوم بتعديل �سلوكه وا�ستجاباته لتخطي هذا العائق لتحقيق هدفه.ويتحقق توافق
ال�شخ�ص بقدرته على �إ�شباع حاجات (الهو) ومتطلباته ودوافعه بطرق مقبولة اجتماعياً.
♦ ♦ثانياً -النظرية ال�سلوكية :يعتقد رواد هذه النظرية ب�أن معظم ال�سلوك الإن�ساين
متعلم ،و�أن التوافق هو عملية مكت�سبة من خالل عمليات التعلم ،واخلربات التي يتعر�ض
لها الفرد �أثر تفاعله مع البيئة وفقاً لقوانني معينة ،والتي ت�ساعده يف اال�ستجابة منطقياً
لتحديات احلياة ومثرياتها تقابل بالتعزيز �أو التدعيم.ويرى �سكرن وواط�سون (& Skinner
� )Watsonأن ال�سلوك املتوافق وغري املتوافق يت�شكل على نحو �آيل من خالل البيئة مبا
تت�ضمنه من تلميحات ومثريات تعزيزية وعقابية تنمو وتتطور عن طريق اجلهد ال�شعوري؛
وهكذا ف�إن التوافق من وجهة نظر ال�سلوكيني ُيعد مبثابة اكت�ساب ال�سلوكات الفاعلة التي
مبوجبها ي�ستطيع الفرد �إ�شباع دوافعه واحتياجاته.
♦ ♦ثالثاً -النظرية الإن�سانية :يرى �أ�صحاب هذه النظرية �أن الإن�سان هو كائن
فعال ،خري بطبيعته ،ولديه القدرة على حتقيق الذات ،وتقبلها ،بالإ�ضافة �إىل قدرته على
حل امل�شكالت ،وتخطي ال�صعوبات التي يواجهها ،كما ميتلك الإرادة امل�ستقلة يف اختيار
الأمناط ال�سلوكية التي يقوم بها؛ حيث يرى ما�سلو ( )Maslowوروجرز ( )Rogersب�أن
الفرد ي�سعى جاهداً لتحقيق ذاته من خالل �إ�شباع حاجاته البيولوجية والنف�سية.
ويت�أثر التوافق النف�سي على نطاق وا�سع بعوامل عدة� ،أهمها �شخ�صية الفرد،
وتغريات احلياة ،و�أ�ساليب التعامل والت�أقلم ،والدعم االجتماعي (Pan, Wong, Joubert
. )& Chan, 2008
كما �أن درا�سة ت�أثري اخل�صائ�ص ال�شخ�صية لطلبة اجلامعات على عملية التوافق النف�سي،
وحتديد الإ�سرتاتيجيات النف�سية لهم ،والبحث يف كيفية تعوي�ض تدين م�ستوى التوافق
النف�سي لديهم ،والبحث عن طرق و�أ�ساليب جديدة لإ�شباع دوافعهم ي�سهم يف م�ساعدتهم على
التغلب على احلواجز الداخلية لتحقيق عملية التوافق والتوازن النف�سي ،وزيادة اال�ستعداد
التكيفي لهم ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثري ذلك يف تعزيز �أدائهم الأكادميي ،وامل�ساعدة يف �إظهار
�إمكاناتهم وطاقاتهم واال�ستفادة منها يف رفع م�ستواهم التعليمي (Yau, Sun & Fong
.)Cheng, 2012
وو�ضح يو وداونينغ (� )Yu & Downing, 2012أن تغري الو�ضع االجتماعي للطلبة عند
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قبولهم يف اجلامعة ي�ؤدي �إىل حدوث امل�شكالت التكيفية ،وذلك لأ�سباب عدة ،منها :تغيري
البيئة االجتماعية ،واحلد من ال�سيطرة اخلارجية ،والتغيري يف الو�ضع الأكادميي ،وتغري
النماذج واملقررات التعليمية ،واالنفتاح التعليمي ال�رسيع ،و�إمكانية التنقل الأكادميي ،ويف
كثري من الأحيان تغيري مكان الإقامة ،ف�إن هذه الأ�سباب جميعها ميكن �أن ت�سهم يف خف�ض
القدرة التوافقية لت�صبح عائقاً عند تنفيذ االحتياجات التعليمية للفرد ،واالت�صاالت الدولية
يف جمال التعليم.
ولقد �أهتم العلماء والباحثون بدرا�سة العالقة بني التوافق النف�سي والهوية الثقافية؛
حيث تعد الهوية الثقافية من املفاهيم املهمة واملحورية التي ت�شكّل جزءاً مهماً من هوية
الفرد ال�شخ�صية واالجتماعية ،كما ت�ؤدي دوراً جوهرياً يف خلق بيئة �إيجابية للتغريات
االجتماعية.
وت�شري الهوية الثقافية �إىل تفعيل الأفراد للقيم التي ميتلكونها ومدى ت�أثريها يف
خمتلف الثقافات.كما ت�شري الهوية الثقافية �إىل املدى الذي يعترب الفرد الأهمية ال�شخ�صية،
وال�شعور بالت�ضامن مع جمموعة عرقية �أو ثقافية واحدة.ومن املرجح� ،أن يختلف الأفراد
داخل جمموعة ثقافية �أو عرقية معينة من حيث مدى �أهمية ع�ضوية املجموعة ل�شعورهم
العام بهويتهم (. )Phinney & Ong, 2007
ويرى اليمو ( )Alemu, 2012ب�أن الهوية الثقافية كيان اجتماعي ،ي�شري �إىل ال�شعور
باجلماعة �أو الهوية اجلماعية قائم على ت�صور فرد ي�شارك تراثاً م�شرتكاً مع جمموعة
ثقافية معينة.
ويعرفها �سكرينتني ( )Skrentny, 2008: 60ب�أنها« :عملية ديناميكية ،ت�شري �إىل
ّ
ال�شعور والإح�سا�س املعقد باالنتماء �إىل واحدة �أو �أكرث من املجموعات العرقية ،كما حتدد
خمتلفة».وعرفها زغو (:2010
طريقة الفرد يف تعريف �أو متو�ضع نف�سه يف �سياقات ثقافية
ّ
 )96ب�أنها« :املبادئ الأ�صلية ال�سامية والذاتية النابعة من الأفراد ،وركائز الإن�سان التي
متثل كيانه ال�شخ�صي ،والروحي ،واملادي ،لإثبات هوية �أو �شخ�صية الفرد �أو املجتمع �أو
ال�شعوب؛ بحيث ي�شعر كل فرد ب�إنتمائه الأ�صلي ملجتمع ما».
ويف �ضوء ما �سبق من تعريفات ميكن للباحثني �أن يعرفا الهوية الثقافية ب�أنها
منوذج �أو �شكل م�ستقر ن�سبياً يتعلق بكل من الذات واملجتمع ،ويحدث هذا اال�ستقرار نتيجة
تفاعل الهويات �أو ال�سياقات املتعددة للفرد ملالءمة التغيري ،كرد على التباين يف املواقف
والتوجهات ،مع احلفاظ على �شعور االت�ساق والنظام.
وتتكون الهوية الثقافية من جماالت عدة مبا يف ذلك املجاالت ال�سلوكية ،واملجاالت
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املعرفية ،واملجاالت الوجدانية ،وبع�ض هذه املجاالت ت�أتي كخيارات للفرد ،وبع�ضها
الآخر كا�ستجابات �أو ردود فعل لهذه اخليارات.وقد يحدث �أو ال يحدث توافق �ضمن هذه
املجاالت مع بع�ضها بع�ضاً (. )Kim & Abreu, 2001
وي�شري بوغرا وبيكر (� )Bhugra & Becker, 2004إىل �أن مكونات الهوية الثقافية
ت�شمل الدين ،واللغة ،والعادات الغذائية والأن�شطة الرتفيهية.وي�شكل الدين عن�رصاً �أ�سا�سياً
من الهوية الثقافية للفرد؛ حيث يحافظ على القيم داخل املجتمع وتعزيز �شعور االنتماء،
كما تعد اللغة� ،سواء املكتوبة �أو املنطوقة ،عالمة ثقافية ،لأنها تعك�س جتربة احلياة اليومية
للأفراد.بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة الرتفيهية ،مبا يف ذلك املو�سيقى ،والأفالم ،والريا�ضة،
والأدب ،من العنا�رص املهمة ،التي ت�سمح للفرد �أن ي�شعر ب�أنه جزء من ثقافته.
وت�شمل الهوية الثقافية للفرد كثرياً من الوالءات للمجموعة كاجلن�سية� ،أو العرق� ،أو
العمر� ،أو اجلن�س� ،أو الدين�...إلخ ،وذلك �أنه ال ميكن حتديد املعتقدات �أو ال�سلوكات التي ي�سلكها
الفرد من خالل عن�رص واحد.وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وعلى الرغم من �أن ت�أثري اجلماعات حقيقي
جداً ،ف�إن الأفراد هم من يقررون �إىل �أي درجة �سوف تكون مواقفهم و�أفعالهم منوذجية
وفعالة ملجموعاتهم.وبالتايل� ،إن اخلربة الفردية واملعتقدات هي املحددات النهائية ل�سلوك
الفرد �إجتاه جماعته (. )Umana- Taylor, Updegraff & Gonzales- Backen, 2011
ويرى �إل -هامل (� )El- Hamel, 2002إن ت�شكيل الهوية الثقافية يتم من خالل عملية
التوا�صل واحلوار والتفاو�ض بني الفرد وال�سياق؛ ويواجه الأفراد عرب �سياقات متعددة من
حياتهم ،اختالف يف املواقف الثقافية ،واملمار�سات ،وال�سلوكات ،والقيم ،التي تتفاعل مع
الأ�رسة ،والأقران ،واملدر�سة ،والبيئات االجتماعية ،والتنقل بني اخليارات والقيود املتفاوتة،
كما يطورون �إح�سا�سهم ب�أنهم كائنات ثقافية؛ حيث �إن فهم عملية ت�شكيل الهوية الثقافية
يتطلب النظر يف تطور الفرد ،وال�سياقات املتعددة ،والتفاعالت فيما بينهما.
مير عرب �سياقات خمتلفة مثل :الأ�رسة ،والأقران
كما �أن تطور الهوية الثقافية ُّ
اجلامعة ،واجلماعة ،واملجتمع الأكرب ،ويف كل �سياق من هذه ال�سياقات ،يواجه الفرد وجود
اختالفات بني الثقافات العرقية والقومية.ولت�أ�سي�س هوية ثقافية �آمنة ،يجب �أن يجد الفرد
ال�سبل للتنقل بني خمتلف املطالب والتوقعات من هذه ال�سياقات ،و�إيجاد مكان خا�ص به،
ومواجهة التحديات املختلفة لت�شكيل الهوية يف كل �سياق (. )Stelzl & Seligman, 2009
ويعد ال�سياق الأكادميي من ال�سياقات املهمة التي مير بها تطور الهوية الثقافية،
وخا�صةً يف املجتمع متعدد الثقافات.ومما ال�شك فيه �أن االنتقال �إىل احلياة اجلامعية
لي�س بالأمر ال�سهل ،وميكن �أن يكون جتربة �صعبة بالن�سبة لكثري من الطلبة عامة ،والطلبة
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فل�سطيني الداخل خا�صة ،وذلك يف ظل االحتالل القائم على �أرا�ضي ( ، )48وتواجدهم
مع الطلبة اليهود يف اجلامعات نف�سها ،والتي ت�سودها القيم واملعايري االجتماعية،
والأنظمة والقوانني اليهودية؛ حيث يواجه الطلبة الفل�سطينيني جمموعة من القوانني
وال�سيا�سات الأكادميية املنحازة �إىل الطلبة اليهود ،والتي تبد�أ عند قبولهم والتحاقهم
يف اجلامعة وت�ستمر يف �أثناء درا�ستهم اجلامعية �إىل حني تخرجهم؛ كما يتعر�ض الطلبة
الفل�سطينيني لأنواع من ال�ضغوطات والظروف االجتماعية واالقت�صادية التي من �ش�أنها
�أن حتدث امل�شكالت التكيفية ،والتي بدورها ت�ؤثر �سلباً على �صحتهم النف�سية ،وجتعلهم
�أكرث ا�ضطراباً و�أقل توافقاً ،ف�ضالً عن ت�أثري تلك ال�ضغوطات وامل�شكالت على حت�صيلهم
الأكادميي (جهان. )2008 ،
فل�سطيني الداخل من �أجل احلفاظ على هويتهم الثقافية
كما يكافح الطلبة
ّ
والقومية يف و�سط بيئة جتتمع فيها العديد من اللغات والقوميات بالإ�ضافة �إىل العادات
االجتماعية املختلفة التي ال تتفق مع قيمهم وثقافتهم؛ وكونهم �أقلية عربية -فل�سطينية
تناف�س الأكرثية اليهودية داخل تلك اجلامعات ،ف�إنهم يتعر�ضون للإ�ساءة وال�ضغوطات
ال�سيا�سية واالجتماعية ،واحل�صار االقت�صادي ،والتمييز الأكادميي كت�شويه هويتهم
الثقافية من خالل ما حتتويه املناهج التعليمية من �أفكار عن�رصية �ضد العرب ،وت�صورها
عن احل�ضارة الفل�سطينية ب�أنها ح�ضارة متخلفة من �أجل جعل الطالب الفل�سطيني خجوالً
بهويته الفل�سطينية والتخلي عن قوميته وثقافته وتبني ثقافة الأغلبية.وبالتايل ،قد
يعاين الطالب ب�سبب هذه الظروف وال�ضغوطات مما ي�ؤثر �سلباً يف �سلوكه ،وتوافقه
النف�سي (اندراو�س. )2009 ،
ويع ُّد فل�سطينيي الداخل يف �إ�رسائيل ك�أقلية ُعزلت ب�صورة �شبه كاملة عن القومية
العربية العامة ،والهوية الإ�سالمية اخلا�صة ،وكذلك عن املجتمع اليهودي نف�سه وذلك �أن
ّ
امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية ومن خالل �سيا�ساتها الرتبوية والثقافية ت�سعى �إىل تفكيك �أوا�رص
املجتمع العربي يف الداخل ،و�إ�ضعافه واحلد من ت�أثريه (�أبو ع�صبة. )2009 ،
وتبدو الهوة كبرية بني الطلبة فل�سطينيي الداخل واليهود ،وذلك لوجود ال�سيا�سات
التعليمية العن�رصية واملنحازة للطلبة اليهود ،واملوجهة �إىل تهمي�ش دور الطلبة فل�سطينيي
الداخل؛ حيث يخ�ضع جهاز التعليم العربي �إىل �رشوط �إ�ضافية مقيدة ،و�سيا�سات التجهيل
والإهمال و�شح امليزانيات التي تتبعها احلكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة ،وال متلك ال�سيطرة
الإدارية امل�ستقلة على نظام مدار�سهم ،كما ت�ستند �أنظمة املدار�س واجلامعات �إىل املعايري
مت تعديل املناهج التعليمية املقررة يف الأرا�ضي
والقيم اليهودية� ،أ�ضف �إىل ذلك �أنه قد َّ
املحتلة عام ( )1948حيث حذف كل ما يتعلق بالنكبة واملوا�ضيع ذات ال�صلة ،وا�ستبعاد
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التاريخية (جهان. )2008 ،
الرواية الفل�سطينية
ّ
�أ�ضف �إىل ذلك ال�صعوبات التي يتعر�ض لها الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات
والكليات الإ�رسائيلية؛ فعلى �سبيل املثال ،يواجه الطلبة التحديات املتمثلة يف العن�رصية
جتاه الطلبة العرب ،و�سيا�سات ال�سلطة احلاكمة املتحيزة التي تتحكم يف امل�سار التعليمي،
وامل�سيطرة على القرارات الأكادميية التي تهدف �إىل قمع منو الهوية القومية والثقافية لدى
الطلبة العرب ،و ُيالحظ عدم تبو�أ فل�سطيني الداخل لأية من املنا�صب الرئي�سية العليا التي
تتعلق بالعملية الرتبوية ،و�صنع القرارات الأكادميية ،كما يعاين الطلبة من ارتفاع تكاليف
الدرا�سة يف تلك اجلامعات والكليات (ال�سهلى. )2008 ،
وعلى الرغم من جميع هذه التحديات ،ف�إن ذلك مل يزد طلبة فل�سطينيي الداخل �إال
الإ�رصار والعزمية على الكفاح من �أجل احلفاظ على هويتهم القومية ،وتعزيز هويتهم
والقومي يف �ضوء الو�ضع القائم ،وحتقيق الأداء الأكادميي الذي
الثقافية واالنتماء ال ّديني
ّ
يعود على حت�صيلهم الأكادميي ب�شكل �إيجابي يف �أثناء درا�ستهم.
�إن �أداء الطلبة الأكادميي يت�أثر بقوة بالعوامل االجتماعية والنف�سية واالقت�صادية
والبيئية وال�شخ�صية ،كما تختلف هذه العوامل من �شخ�ص لآخر ،ومن بلد �إىل �آخر.وقد �أجرى
الباحثون العديد من الدرا�سات لتحديد وحتليل العوامل التي ت�ؤثر على التح�صيل الأكادميي
يف خمتلف مراكز التعلم ،وكانت �أهم العوامل التي تو�صلوا �إليها جهد الطالب املبذول
خالل ال�سنة الدرا�سية ،وامل�ستوى التعليمي للوالدين ،ودخل الأ�رسة ،والدافعية الذاتية،
وعمر الطالب ،وتف�ضيالت التعلم ،واحل�ضور ال�صفي ،والفرق بني اجلن�سني ،وتعليم املعلم،
و�أ�سلوب التدري�س ،والبيئة ال�صفية ،والعامل االقت�صادي االجتماعي ،واخللفية الرتبوية
للأ�رسة ،ودرجة امل�ؤهالت الأكادميية للوالدين ،كما �أن لهذه العوامل ت�أثرياً كبرياً على الأداء
الأكادميي للطلبة يف خمتلف البيئات (. )Mlambo, 2011
وهناك العديد من العوامل التي ت�شرتك يف الت�أثري املبا�رش �أو غري املبا�رش يف م�ستوى
التح�صيل الأكادميي ،وميكن �إيجاز �أبرز تلك العوامل فيما ي�أتي (را�ضي2001 ،؛

ال�سمريات:)2005 ،

♦ ♦�أوالً -العوامل ال�شخ�صية :ت�شمل كل ما يتعلق بالطالب ،ومنها :اجلوانب ال�صحية
للطالب من الناحية اجل�سمية والنف�سية ،كما ي�ؤثر اختالف القدرات العقلية للطلبة يف عملية
التح�صيل الأكادميي.
♦ ♦ثانياً -العوامل الأ�رسية االجتماعية :ت�شمل كل ما يتعلق ب�أ�رسة الطالب؛ حيث
�إن الأ�رسة هي امل�س�ؤولة عن تلبية حاجات الطالب املادية والنف�سية و�إ�شباعها بالطرق
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ال�سليمة ،وتوفري جو من احلب وال�سعادة والدفء والدميوقراطية ،و�إ�رشاكه يف اتخاذ القرارات
الأ�رسية ،وتقدمي الدعم والن�صح له ،كل هذه الأمور وغريها عند تفاعلها مع بع�ضها بع�ضاً
ت�ؤثر يف م�ستوى التح�صيل الأكادميي.
♦ ♦ثالثاً :العوامل الأكادميية :ت�شمل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية ذاتها ،ومنها:
ت�أهيل املعلم و�إعداده جيداً للقيام بدوره الفاعل يف ال�سيطرة على الغرفة ال�صفية واملادة
العلمية ،وطريقة التدري�س ،وخربة املعلم واملهارات والقدرات وال�صفات التي ميتلكها.وي�ؤدي
املنهج الدرا�سي دوراً �أ�سا�سياً يف رفع كفاءة الطالب الدرا�سية ويف حت�صيله الأكادميي من
حيث طبيعة حمتوى املنهج ،ومدى مالءمته لقدرات وميول واجتاهات الطلبة.
ويت�ضح مما �سبق �أن تفاعل هذه العوامل �سواء �أكانت �شخ�صية �أم خارجية مع بع�ضها
بع�ضاً ،وخا�صةً ما يتعلق بالطالب ذاته و�شخ�صيته وقدراته العقلية وتفاعله مع عنا�رص
البيئة الدرا�سية ،وال�سلوكات التي ميار�سها مع زمالئه ،وطرق التعامل مع امل�شكالت املتعلقة
بالبيئة الأكادميية ،ومدى القدرة على الت�أقلم مع املواد الدرا�سية والزمالء و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،قد ت�ؤثر يف م�ستوى توافق الطالب النف�سي ،وم�ستوى �أدائه الأكادميي؛ مما ينعك�س
على م�ستوى حت�صيله الأكادميي �سلباً �أو �إيجاباً.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تربز م�شكلة الدرا�سة يف حماولتها الك�شف عن م�ستوى التوافق النف�سي لدى طلبة
فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسئيلية وعالقته بالهوية الثقافية والتح�صيل
الأكادميي.وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف عدم االهتمام بهذا اجلانب ،والق�صور يف تناوله
بالبحث والدرا�سة ،لذا وقع اختيار الباحثينْ على هذا املو�ضوع ،كونه من �أهم العوامل التي
ت�ؤثر يف حياة الطالب الفل�سطيني ،وخا�صة يف اجلامعات الإ�رسئيلية يف �ضوء ال�ضغوطات
واملعوقات التي تواجهه ،والقوانني والأنظمة املفرو�ضة عليه ،وطبيعة القيم واملعايري
ال�سائدة ،وتعدد ال�سياقات الثقافية ،وحماولة التعاي�ش مع ثقافات خمتلفة ال متثل الثقافة
العربية القومية ،والتعر�ض ملمار�سات التمييز من قبل الهيئتني الأكادميية والإدارية
اللتني تعمالن على غر�س القيم والثقافات اليهودية ،و�أ�ساليب املعاملة التي يتلقاها كونه
فل�سطينياً من جماعات الأقليات جميعها قد ت�سبب للطالب الفل�سطيني �صعوبات يف توافقه
النف�سي مع هذه اجلوانب ،وعدم تكيفه وا�ستقراره و�إ�شباع ال�شعور باالنتماء؛ مما ي�ؤثر
بدوره على �شخ�صية الطالب ،و�سلوكاته وت�رصفاته يف املواقف املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
تولد �شعور العجز لديه بت�شكيل هويته الثقافية اخلا�صة به ،وي�ضاف �إىل ذلك ب�أن التوافق
النف�سي للطالب ُيعد مطلباً �أ�سا�سياً لتحقيق التفوق الدرا�سي والإجناز الأكادميي.وبناءً على
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والتعرف �إىل م�ستوى التوافق
ما تقدم برزت فكرة درا�سة هذه اجلوانب لدى طلبة اجلامعة،
ّ
النف�سي وعالقته بالهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف
اجلامعات الإ�رسائيلية.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من خالل تناولها متغريات مهمة يف جمال العملية التعليمية،
و�ضمن امل�ؤ�س�سات اجلامعية ،واملتمثلة بالتوافق النف�سي والهوية الثقافية والتح�صيل
الأكادميي ،وتربز �أهمية الدرا�سة يف جانبني ،وهما:
أوالً  -األهمية النظرية:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف حماولتها الك�شف عن العالقة بني التوافق النف�سي
وعالقته بالهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات
الإ�رسائيلية ،وتعد هذه املفاهيم يف جمال علم النف�س من املفاهيم املحورية احليوية
التي ت�ؤدي دوراً مهماً وم�ؤثراً يف حياة الطالب اجلامعي ،وتوافقه النف�سي ،وت�شكيل هويته
الثقافية ،وحتديد حت�صيله الأكادميي ،كما �سعت هذه الدرا�سة �إىل توفري �إطار نظري حول
العالقة بني التوافق النف�سي وعالقته بالهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي ،والذي ميكن
�أن ي�ستفيد منه الباحثون يف هذا املجال.بالإ�ضافة �إىل �أنه تربز �أهمية هذه الدرا�سة ب�أنها
الدرا�سة الأُوىل -يف حدود علم الباحثينْ  -التي حاولت الك�شف عن العالقة بني التوافق
النف�سي وعالقته بالهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي يف جمتمع �أحوج �إىل مثل هذه
الدرا�سات يف �ضوء ما يتعر�ض له ،وهذا ما يعطي هذه الدرا�سة �أهمية خا�صة ،ويعطيها
موقعاً بني الدرا�سات ال�سابقة.
ثانياً  -األهمية التطبيقية:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج �إذا ما مت الأخذ بها ،ف�إنه ميكن اال�ستفادة
من نتائجها يف ت�صميم الربامج الأكادميية الإر�شادية و�إعدادها ،والتي ميكن �أن ت�ساعد يف
توجيه الطلبة و�إر�شادهم على �إيجاد التوافق النف�سي الإيجابي لديهم ،كما يتوقع �أن تفتح
هذه الدرا�سة املجال لدرا�سات �أخرى حول العالقة بني التوافق النف�سي بالهوية الثقافية
والتح�صيل الأكادميي يف �ضوء متغريات �أخرى ،كما تعمل الدرا�سة على تزويد املكتبة
العربية ب�أدوات ميكن ا�ستخدامها من قبل الباحثني والدار�سني؛ حيث قامت الباحثة ب�إعداد
مقيا�س التوافق النف�سي ،ومقيا�س الهوية الثقافية.
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أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل بحث العالقة بني التوافق النف�سي وكل من الهوية الثقافية
والتح�صيل الأكادميي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية ،وينبثق من

هذا الهدف الرئي�س جمموعة الأهداف الفرعية الآتية:

 معرفة م�ستوى التوافق النف�سي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات
الإ�رسائيلية.
 الوقوف على االختالف يف م�ستوى التوافق النف�سي طلبة فل�سطينيي الداخل يف
اجلامعات الإ�رسائيلية تبعاً للمتغريات :اجلن�س ،التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي.
 معرفة م�ستوى الهوية الثقافية لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات
الإ�رسائيلية.

أسئلة الدراسة:
ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة يف حماولة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما م�ستوى التوافق النف�سي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05يف م�ستوى التوافق
النف�سي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية باختالف جن�س الطالب
وم�ستواه الدرا�سي ،والتخ�ص�ص؟
● ●ما م�ستوى الهوية الثقافية لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية؟
● ●هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني
التوافق النف�سي وت�شكيل الهوية الثقافية لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات
الإ�رسائيلية؟
● ●هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني
م�ستوى التوافق النف�سي والتح�صيل الأكادميي لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات
الإ�رسائيلية؟

التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
1.1التوافق النف�سي :هو عالقة تكيفية بني الفرد وبني نف�سه من جهة ،وبينه وبني
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البيئة التي يعي�ش فيها من جهة �أخرى ،والقدرة على تلبية احتياجاته ،وتلبية معظم
واالجتماعية.ويعرف �إجرائياً يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل
متطلباته النف�سية
ّ
عليها املفحو�ص على مقيا�س التوافق النف�سي ،امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
2.2الهوية الثقافية :منوذج �أو �شكل م�ستقر ن�سبياً يتعلق بكل من الذات واملجتمع،
ويحدث هذا اال�ستقرار نتيجة تفاعل الهويات �أو ال�سياقات املتعددة للفرد ملالءمة التغيري،
والنظام.ويعرف
كرد على التباين يف املواقف والتوجهات ،مع احلفاظ على �شعور االت�ساق
ّ
�إجرائياً يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س الهوية
الثقافية ،امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
3.3التح�صيل الأكادميي :القدرة املعرفية للطالب واملقي�سة من خالل املعدل املئوي
لدرجات الطلبة جلميع املوا�ضيع الدرا�سية.ويحدد �إجرائياً مبجموع املعدل الرتاكمي للطالب
يف املواد الدرا�سية.

حدود الدراسة:
يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء ما ي�أتي:
1.1احلدود الب�رشية واملكانية والزمانية :اقت�رصت عينة الدرا�سة على الطلبة

الفل�سطينيني الدار�سني يف اجلامعات الإ�رسائيلية من الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي .2015 /2014
2.2احلدود املو�ضوعية :تتحدد نتائج الدرا�سة بالأدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة
والتي قام الباحثان بتطويرها مبا يتنا�سب وعينة و�أهداف الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل دالالت
�صدقها وثباتها.

الدراسات السابقة:
�أجرى حمادين والزعبي ( )Hmaidan & Al- Zoubi, 2014درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل م�ستوى التوافق النف�سي اجلامعي وعالقته ببع�ض �سمات ال�شخ�صية (الع�صابية،
االنب�ساطية) .تكونت عينة الدرا�سة من ( )344طالباً وطالبةً من طلبة اجلامعة الأردنية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التوافق النف�سي للحياة اجلامعية بني �أفراد عينة الدرا�سة
جاء بدرجة مرتفعة.كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية بني �أبعاد مقيا�س
التوافق النف�سي اجلامعي و�سمات ال�شخ�صية (الع�صابية واالنب�ساطية) .
كما �أجرى م�صطفى و�إليا�س ( )Mustaffa & Ilias, 2013درا�سة هدفت �إىل بحث
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ت�أثري جمموعة من املتغريات على عملية التوافق النف�سي.تكونت عينة الدرا�سة من ()186
طالباً وطالبةً من الطلبة الدوليني يف جامعة اوتارا املاليزية�.أظهرت نتائج الدرا�سة عدم
وجود فروق يف عملية التوافق النف�سي بني الطلبة الدوليني يف جامعة �أوتارا تبعاً ملتغري
اجلن�س ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة قوية بني التوافق عرب الثقافات وجتربة
ال�سفر ،وم�ستوى التعليم ،و�إجادة اللغة� ،ساهمت �إىل حد كبري يف حدوث اختالفات يف
التوافق عرب الثقافات بني امل�شاركني.
وقامت بو�شا�شي ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني ال�سلوك العدواين
والتوافق النف�سي االجتماعي لدى طلبة اجلامعة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )340طالباً
وطالبةً�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التوافق النف�سي االجتماعي وال�سلوك العدواين بني
�أفراد عينة الدرا�سة جاءا بدرجة متو�سطة ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى التوافق النف�سي االجتماعي بني �أفراد عينة الدرا�سة تبعاً ملتغري
اجلن�س.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة �سلبية ذات داللة �إح�صائية بني ال�سلوك
العدواين والتوافق النف�سي االجتماعي لدى طلبة اجلامعة.

و�أجرى اخلطيب وعواملة

و�سماوي ()Al- khatib, Awamleh & Samawi, 2012

درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى التوافق النف�سي للحياة اجلامعية.تكونت عينة الدرا�سة
من ( )334طالباً وطالبةً من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى التوافق النف�سي للحياة اجلامعية بني �أفراد عينة الدرا�سة جاء بدرجة متو�سطة.كما
�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد عينة الدرا�سة تبعاً
ملتغريات الكلية ،اجلن�س ،امل�ستوى الدرا�سي.

وقام يو وميلر ( )Yoo & Miller, 2011بدرا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني
التوافق النف�سي وحتديد الهوية الثقافية وت�صورات الرتبية الوالدية (العطف ،وال�سيطرة)
للطلبة الكنديني من �أ�صول �صينية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )192طالباً وطالبةً�.أظهرت
نتائج الدرا�سة عدم وجود عالقة بني التوافق النف�سي ،وحتديد الهوية الثقافية واملتغريات
الدميوغرافية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية كبرية بني بعد ت�صورات
الرتبية الوالدية (العطف) والتوافق النف�سي.
وقام مزكى ( )2011بدرا�سة يف ماليزيا هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى التوافق النف�سي
واالجتماعي والأكادميي بني طلبة جامعة املدينة العاملية.تكونت عينة الدرا�سة من ()50
طالباً وطالبةً�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التوافق النف�سي بني �أفراد عينة الدرا�سة
جاء بدرجة مرتفعة ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
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يف م�ستوى التوافق النف�سي واالجتماعي والأكادميي بني �أفراد عينة الدرا�سة تبعاً ملتغري
اجلن�س.

وقام عبد اهلل و�إليا�س ومايدين

و�أويل (Abdullah, Elias, Mahyuddin & Uli,

 )2009بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى التوافق تبعاً ملتغري اجلن�س ،و�أثر م�ستوى
التوافق يف حت�صيل الطلبة الأكادميي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )250طالباً جامعياً.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التوافق العام للطلبة كان متو�سطاً ،ول�صالح الذكور ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى التوافق العام للطلبة والتوافق الأكادميي والتوافق ال�شخ�صي
العاطفي طول مدة الف�صل الواحد �أ�سهمت يف التنب�ؤ بتح�صيل الطلبة الأكادميي.
�أجرى حبايب و�أبو مرق ( )2009درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع التوافق مبجاالته
(االجتماعي ،والدرا�سي ،واالن�ضباطي ،واالنفعايل) لدى طلبة جامعة النجاح.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )845طالباً وطالبةً�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن واقع التوافق بجميع �أبعاده جاء
�إيجابياً لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أبعاد التوافق
ما عدا املجال االنفعايل تبعاً ملتغري الكلية ،ل�صالح الكليات الإن�سانية ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف املجالني االجتماعي واالنفعايل تبعاً ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف املجاالت( :االجتماعي ،والدرا�سي ،واالنفعايل) با�ستثناء املجال
االن�ضباطي تبعاً ملتغري التخ�ص�ص ،ل�صالح الطلبة الذين مل يغريوا تخ�ص�صهم يف املجالني
االجتماعي والدرا�سي والدرجة الكلية.
و�أجرت هايز ( )Hayes, 2008درا�سة هدفت �إىل بحث ت�أثري الهوية الثقافية على
التوافق النف�سي االجتماعي والأكادميي للطلبة اجلامعيني الأمريكيني الأفارقة.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )50طالباً وطالبةً�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة الذين يرتادون جامعات
ال�سود لديهم م�ستويات �أعلى بكثري من الهوية الثقافية من الطلبة الذين يرتادون جامعات
البي�ض ،ووجود عالقة �سلبية بني م�ستويات الهوية الثقافية والتوافق.و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية بني التوافق االجتماعي والتوافق الأكادميي.
كما �أجرت �شبيجلمان ( )Shpiegelman, 2007درا�سة هدفت �إىل حتديد دور ثقافة
الفرد ومتغريات ال�صحة النف�سية املختلفة (التوافق النف�سي ،الر�ضا عن احلياة ،الدعم
االجتماعي املقدم ،والفاعلية الذاتية الأكادميية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )74طالباً
وطالبة من الطلبة متعددي الثقافات (الالتينيني) يف جامعة جورج ما�سون�.أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن التوافق النف�سي للفرد يت�أثر بجودة الدعم االجتماعي وم�ستواه ،كما �أظهر الأفراد
أحاديي الثقافة ب�سبب تنوع
متعددو الثقافات م�ستوى �أعلى يف التوافق النف�سي من �أقرانهم � ِّ
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م�صادر الدعم النف�سي واالجتماعي.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية
دالة بني ارتفاع م�ستوى التوافق النف�سي ،وبني ارتفاع حت�صيل الطالب الأكادميي وحت�سن
مهارات التفكري والعمل لديه.
�أجرى �إيوا واداير وديك�سون ( )Eyou, Adair & Dixon, 2000درا�سة هدفت �إىل
بحث العالقة بني التوافق النف�سي والهوية الثقافية( :املوحدون ،املهم�شون) لدى الطلبة
ال�صينيني.تكونت عينة الدرا�سة من ( )424طالباً �صينياً من الطلبة املهاجرين يف نيوزلندا.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني التوافق النف�سي والهوية الثقافية
ب�شكل عام ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة الذين كانوا موحدين �أظهروا م�ستوى
مرتفعاً من الثقة بالنف�س من �أقرانهم املهم�شني.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يف نهاية ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع التوافق النف�سي وعالقته
بكل من الهوية الثقافية ،والتح�صيل الأكادمييُ ،يلحظ �أن املو�ضوع قد حظي باهتمام
عدد قليل من الباحثني ،بالرغم من �أهميته الرتبوية والنف�سية واالجتماعية.بالإ�ضافة �إىل
ذلك ُيلحظ �أنها اختلفت من حيث :العينة ،والأدوات امل�ستخدمة ،والهدف من �إجراء الدرا�سة
والنتائج التي تو�صلت �إليها.
ُيالحظ �أن معظم الدرا�سات بحثت يف م�ستوى التوافق النف�سي لدى طلبة اجلامعات،
وهذا يظهر من خالل درا�سة مزكى ( ، )2011ودرا�سة حمادين والزعبي (Hmaidan & Al-
 ، )Zoubi, 2014واللتني هدفتا �إىل التعرف على م�ستوى التوافق النف�سي بني طلبة اجلامعة،
و�أ�شارت نتائجهما �إىل �أن م�ستوى التوافق النف�سي بني طلبة اجلامعة جاء بدرجة مرتفعة.
وهناك بع�ض الدرا�سات التي تناولت التوافق النف�سي وعالقته مع متغريات �أخرى ،كدرا�سة
بو�شا�شي ( ، )2013التي بحثت العالقة بني ال�سلوك العدواين والتوافق النف�سي االجتماعي
لدى طلبة اجلامعة.
كما ُيلحظ �أن معظم الدرا�سات تناولت الهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي ،والهوية
الثقافية والتوافق النف�سي ،كما مل يحظَ متغري الهوية الثقافية بالدرا�سة واالهتمام من
قبل الدرا�سات العربية ب�شكل مو�سع ،وهذا ما وجده الباحثان من خالل مطالعة املواقع
العلمية واملعرفية املختلفة ،يف حني تناولت العديد من الدرا�سات الأجنبية هذا اجلانب
بالدرا�سة والبحث ،وهذا ما يظهر من خالل درا�سة يو وميلر ( )Yoo & Miller, 2011التي
تناولت العالقة بني التوافق النف�سي وحتديد الهوية الثقافية وت�صورات الرتبية الوالدية
(العطف ،وال�سيطرة) .
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وبالنظر �إىل الدرا�سات التي تناولت التوافق النف�سي والتح�صيل الأكادميي ،يالحظ
�أن معظم الدرا�سات هي درا�سات �أجنبية ،كما يالحظ ندرة الدرا�سات العربية يف هذا
املجال -يف حدود علم الباحثينْ  ، -وركزت بع�ض الدرا�سات على تناول العالقة بني
التوافق النف�سي والتح�صيل الأكادميي لدى طلبة اجلامعة كدرا�سة عبد اهلل و�آخرين
(. )Abdullah, et al, 2009
ومبقارنة الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة ،تلتقي الدرا�سة احلالية مع غريها
من الدرا�سات يف تناول متغريات الدرا�سة احلالية ،ولكن ب�شكل منف�صل ،يف حني جتمع
هذه الدرا�سة بني متغريات التوافق النف�سي والهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي ،كما
تختلف هذه الدرا�سة عن غريها من حيث العينة ،والأدوات امل�ستخدمة ،ف�ضالً عن مكان
�إجراء الدرا�سة الذي له خ�صو�صية ،وتتمثل هذه اخل�صو�صية يف االحتالل الإ�رسائيلي الذي
له �أثره يف خمتلف عنا�رص حياة الطلبة.كما �أن هذه الدرا�سة ُتع ّد الأوىل يف البيئة العربية
– ح�سب اطالع الباحثينْ – التي تناولت م�ستوى التوافق النف�سي لدى فل�سطينيي الداخل يف
اجلامعات الإ�رسئيلية وعالقته بالهوية الثقافية والتح�صيل الأكادميي ،وبناءً على ما �سبق
يتوقع �أن تقدم هذه الدرا�سة معلومات وبيانات من خالل الإطار النظري ،والنتائج التي
�ستتو�صل �إليها ،ب�شكل مييزها عن غريها من الدرا�سات ،ويعطيها موقعاً متقدماً بني هذه
الدرا�سات.

طريقة الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي االرتباطي لتحقيق �أهداف الدرا�سة والإجابة
عن �أ�سئلتها ،كما اهتمت بتوفري �أو�صاف دقيقة للظاهرة املراد درا�ستها عن طريق جمع
البيانات وو�صف الطرق امل�ستخدمة ،وتنظيم هذه البيانات وتبويبها ،وو�صف النتائج
وتف�سريها وحتليلها يف عبارات وا�ضحة.
جمتمع الدراسة:
تكّون جمتمع الدرا�سة من الطلبة الفل�سطينيني امللتحقني بالدرا�سة يف اجلامعات
الإ�رسائيلية( :اجلامعة العربية ،معهد �إ�رسائيل التكنولوجي ،جامعة بار �إيالن ،جامعة حيفا)
يف مرحلة البكالوريو�س جميعهم ،وامل�سجلني من العام الدرا�سي  ،2015 /2014والبالغ
عددهم ( )8240طالباً وطالبة ،منهم ( )4280طالباً ،و ( )3960طالبةً.
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عينة الدراسة:
اختريت عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية مبا ن�سبته ()% 5
من جمتمع الدرا�سة ،مع الأخذ بعني االعتبار متثيل هذه العينة تبعاً ملتغري الدرا�سة اجلن�س.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )412طالباً وطالبةً ،منهم ( )214طالباً ،و ( )198طالبةً.
أداتا الدراسة:

لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة وجمع البيانات ا ُ�ستخدمت الأداتان الآتيتان:
● ●�أوالً -مقيا�س التوافق النف�سي:
طور الباحثان �أداة للك�شف عن م�ستوى التوافق النف�سي ،وذلك من خالل االطالع
َّ
على الأدب الرتبوي ال�سابق ،وا�ستناداً �إىل عدد من الدرا�سات ال�سابقة مثل (�شقري2003 ،؛
غرة2009 ،؛ مزكى2011 ،؛ بو�شا�شي ، )2013 ،تكون مقيا�س التوافق النف�سي من ()39
فقرة موزعة على (� )3أبعاد ،وهي :التوافق االجتماعي ،ويتكون من ( )13فقرة ،والتوافق
الأ�رسي ،ويتكون من ( )9فقرات ،والتوافق الوجداين ،ويتكون من ( )17فقرة.وتتم الإجابة
على فقرات املقيا�س بو�ضع �إ�شارة (√) �أمام كل فقرة ،ح�سب قناعة امل�ستجيب مب�ضمون
هذه الفقرة ،ومدى انطباقها عليه ،وذلك وفقاً لتدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي:
�أوافق ب�شدة ،وتعطى ( )5درجات� ،أوافق ،وتعطى ( )4درجات ،حمايد ،وتعطى ( )3درجات،
ال �أوافق ،وتعطى درجتان ،ال �أوافق مطلقاً ،وتعطى ( )1درجة ،وقد ُ�صنفت املتو�سطات
احل�سابية لتحديد م�ستوى التوافق النف�سي وفق املعادلة الآتية:
طول الفئة =

احلد الأعلى – احلد الأدنى (للتدرج) = 1.33 = 4 = 1 - 5
3
3
عدد الفئات املفرت�ضة

َوو ِّزعت املتو�سطات احل�سابية على النحو الآتي )2.33 - 1( :منخف�ض( ،من - 2.34
 )3.66متو�سط )5 – 3.67( ،مرتفع.
وللتحقق من م�ؤ�رشات �صدق املحتوى ملقيا�س التوافق النف�سيُ ،عر�ض ب�صورته
الأولية على جمموعة من املحكّمني املتخ�ص�صني ،والبالغ عددهم ( )12حمكماً ،حيث
طلب �إليهم �إبداء الر�أي حول منا�سبة الأداة للهدف الذي �أُعدت من �أجله ،و�سالمة ال�صياغة
اللغوية للفقرات ،وو�ضوحها من حيث املعنى ،ومدى انتماء الفقرات للمجاالت التي �أُدرجت
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فيها ،و�أي مالحظات وتعديالت �أخرى يرونها منا�سبة ،ومت الأخذ مبالحظات املحكّمني
وتعديالتهم مبا ي�سهم يف حتقيق �أهداف الدرا�سة.
كما مت التحقق من دالالت ثبات املقيا�س من خالل ا�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة
االختبار ( ، )Test- Retestوتطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )50طالباً وطالبةً
من خارج عينة الدرا�سة ،و�أُعيد تطبيقه بعد فا�صل زمني مدته �أُ�سبوعان من التطبيق الأول،
وح�سبت قيم معامالت (ثبات اال�ستقرار) للمقيا�س ككل با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون
ُ
(ثبات الإعادة)  ،كما اُ�ستخرجت قيم االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)
.وتراوحت �أعلى قيمة ملعامل االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) جلميع املجاالت بني
( ، )0.73 - 0.71كما بلغت قيمة �ألفا للدرجة الكلية (. )0.72بينما قيمة معامل ارتباط
بري�سون تراوحت بني ( ، )0.83 - 0.75يف حني بلغ معامل �إرتباط بري�سون للأداة ككل
(. )0.80ويرى الباحثان �أن هذه القيم تعد م�ؤ�رشاً على ثبات املقيا�س مبا ي�سمح با�ستخدامه
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

● ●ثانياً -مقيا�س الهوية الثقافية:
طور الباحثان �أداة للك�شف عن م�ستوى الهوية الثقافية ،وذلك من خالل االطالع على
َّ
الأدب الرتبوي ال�سابق ،وا�ستناداً �إىل عدد من الدرا�سات ال�سابقة مثلAlemu, 2012;( :
تكون مقيا�س الهوية الثقافية من ( )56فقرة موزعة على ( )6جماالت،
َّ ، )Hayes, 2008
وهي :اللغة ،ويتكون من ( )8فقرات ،واالهتمامات الثقافية ،ويتكون من ( )9فقرات ،والدين،
ويتكون من ( )6فقرات ،واالنتماء ،ويتكون من ( )8فقرات ،والتعليم اجلامعي ،ويتكون من
( )15فقرة ،والتمييز العن�رصي ،ويتكون من ( )10فقرات.وتتم الإجابة على فقرات املقيا�س
بو�ضع �إ�شارة (√) �أمام كل فقرة ،ح�سب قناعة امل�ستجيب مب�ضمون هذه الفقرة ،ومدى
انطباقها عليه ،وذلك وفقاً لتدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي� :أوافق ب�شدة ،وتعطى
( )5درجات� ،أوافق ،وتعطى ( )4درجات ،حمايد ،وتعطى ( )3درجات ،ال �أوافق ،وتعطى
درجتان ،ال �أوافق مطلقاً ،وتعطى ( )1درجة.
وللتحقق من م�ؤ�رشات �صدق املحتوى ملقيا�س الهوية الثقافية مت عر�ضه ب�صورته
الأولية على جمموعة من املحكّمني املتخ�ص�صني ،والبالغ عددهم ( )12حمكماً ،حيث طلب
�إليهم �إبداء الر�أي حول منا�سبة الأداة للهدف الذي �أُعدت من �أجله ،و�سالمة ال�صياغة اللغوية
للفقرات ،وو�ضوحها من حيث املعنى ،ومدى انتماء الفقرات للمجاالت التي �أُدرجت فيها،
و�أي مالحظات وتعديالت �أخرى يرونها منا�سبة ،ومت الأخذ مبالحظات وتعديالت املحكّمني
مبا ي�سهم يف حتقيق �أهداف الدرا�سة.
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التوافق النفسي وعالقته بالهوية الثقافية والتحصيل األكادميي
لدى طلبة فلسطينيي الداخل في اجلامعات اإلسرائيلية

كما مت التحقق من دالالت ثبات مقيا�س الهوية الثقافية با�ستخدام طريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( ، )Test- Retestمن خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()50
طالباً وطالبةً من خارج عينة الدرا�سة ،و�أُعيد تطبيقه بعد فا�صل زمني مدته �أُ�سبوعان من
التطبيق الأول ،وح�سبت قيم معامالت (ثبات اال�ستقرار) للمقيا�س ككل با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون ،وتراوحت قيمة معامل ارتباط بري�سون بني ( ، )0.87 - 0.82يف حني
بلغ معامل �إرتباط بري�سون للأداة ككل (. )0.90كما مت ا�ستخراج قيم االت�ساق الداخلي
با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وتراوحت �أعلى قيمة لكرونباخ �ألفا جلميع املجاالت
بني ( ، )0.75 - 0.71وللدرجة الكلية (. )0.73ويرى الباحثان �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً
ب�أن الإداة تتمتع مبعامالت �صدق ت�سمح با�ستخدامها يف هذه الدرا�سة.
املعاجلات اإلحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
كما ا�ستخدم حتليل التباين الثالثي املتعدد ( ، )Three- Way- ANOVAوا�ستخدام املقارنات
البعدية بطريقة �شفيه.بالإ�ضافة �إىل ا�ستخراج معامل ارتباط بري�سون (. )Person

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول“ :ما م�ستوى التوافق النف�سي لدى
الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية؟”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى التوافق النف�سي لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية ،كما هو
مبني يف اجلدول (. )1
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التوافق النفسي
لدى الطلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات اإلسرائيلية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التقييم

1

التوافق االجتماعي

2.49

0.3590

متو�سط

2

التوافق الوجداين

2.24

0.5430

منخف�ض

3

التوافق الأ�رسي

1.66

0.5510

منخف�ض

2.13

0.3600

منخف�ض

ال ُبعد

الرتتيب

التوافق النف�سي ككل
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يبني اجلدول (� )1أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ، )2.49 - 1.66حيث جاء
ُبعد التوافق االجتماعي يف املرتبة الأوىل ،ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ، )2.49ومب�ستوى
متو�سط ،بينما جاء ُبعد التوافق الأ�رسي يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()1.66
 ،ومب�ستوى منخف�ض ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للأداة ككل ( ، )2.13ومب�ستوى منخف�ض.
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء التفاعل امل�ستمر بني اجلوانب ال�شخ�صية
واجل�سمية والنف�سية والعقلية للفرد مع العديد من م�ؤثرات البيئة االجتماعية والأ�رسية
والنف�سية يف مرحلة التعليم اجلامعي ،والتي ُتعد من �أهم املراحل التعليمية يف حياة الفرد؛
حيث يتعر�ض الطلبة على طول �سنوات تعلمهم يف اجلامعة �إىل العديد من ال�صعوبات �سواءً
�أكانت اجتماعية �أم اقت�صادية �أم �أكادميية كعدم توافر البيئة الدرا�سية الآمنة مبختلف
اجلوانب النف�سية واالجتماعية ،مما يزيد من وقع ال�ضغوط عليهم ،ويزيد من �شعورهم بعدم
اال�ستقرار والأمان ،وعدم امتالكهم للقدرات واجلوانب ال�شخ�صية التي متكنهم من تقومي تلك
ال�صعوبات ومواجهتها ي�ؤدي �إىل انخفا�ض توافقهم النف�سي.
كما ميكن عزو هذه النتيجة �إىل عدم توافر العوامل وغياب املقومات يف البيئة اجلامعية
التي قد ت�ساعد طلبة فل�سطينيي الداخل على حتقيق التوافق النف�سي ،ال�سليم وخا�صةً يف ظل
ال�سيا�سات التعليمية والرتبوية وال�سيا�سية التي ت�ضعها ال�سلطات الإ�رسائيلية بهدف تفريغ
هذه اجلامعات من فل�سطينيي الداخل ،وذلك من خالل ما تقوم به من ممار�سات عن�رصية
يف املعاملة من قبل القائمني على الإدارة اجلامعية؛ فعلى �سبيل املثال ،عدم مالءمة
التعليمات والقوانني والقيم التي يفر�ضها النظام الرتبوي يف اجلامعات الإ�رسائيلية مع
طبيعة الطلبة الفل�سطينيني ،مما ينعك�س �سلباً على توافقهم وا�ستعدادهم ،ف�ضالً عن الت�شديد
يف �إجراءات دخول اجلامعة ،و�ضعف يف تقدمي الت�سهيالت واملنح الدرا�سية ،وعدم مراعاة
ت�ضمني القيم واملعايري �سواءً االجتماعية ،وال�سيا�سية� ،أم الدينية التي تتالءم مع الطلبة
الفل�سطينيني يف املناهج الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرة بع�ض الطلبة العرب على حتقيق
االت�صال والتوا�صل مع خمتلف عنا�رص العملية التعليمية ب�سبب عدم اتقانهم اللغة العربية
بطالقة حيث �إن اللغة املعتمدة يف تلك اجلامعات هي اللغة العربية ،وغريها من املعوقات
الأخرى ،الأمر الذي ي�شعرهم بعدم الأهمية ،ويقلل من معنوياتهم ،وال ميكّنهم من مواجهة
الآثار النف�سية التي ترتتب على تلك التي قد متر بهم �أثناء الدرا�سة اجلامعية.وبالتايل ،ف�إن
جميع تلك العوامل من املمكن �أن حتد -وب�شكل ملحوظ -يف درجة ال�شعور بالتوافق النف�سي
لدى الطلبة.
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وبالنظر �إىل �أبعاد التوافق النف�سي التي �أ�شارت �إىل �أن ُبعد التوافق االجتماعي جاء يف
املرتبة الأوىل ،ومب�ستوى متو�سط؛ فيمكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل طبيعة العالقات
االجتماعية بني الطلبة الفل�سطينيني بع�ضهم ببع�ض يف هذه اجلامعات؛ حيث تفر�ض
عليهم الظروف املحيطة بهم يف ظل االحتالل ،والتميز يف املعاملة مواجهة ال�صعوبات
الأكادميية واالجتماعية التي يتعر�ضون لها ،وذلك من خالل �إقامة اللجان االجتماعية،
وامل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية التي يقيمها الطلبة الفل�سطينيون التي حتقق التكافل
والتفاعل االجتماعي فيما بينهم وتع ِّززه ،وزيادة اللُحمة والتوا�صل االجتماعي بينهم،
وتقلل من �شعورهم بالغربة والعزلة بني الطلبة اليهود؛ مما ي�سهم يف �إيجاد التوافق النف�سي
االجتماعي لديهم.
وفيما يتعلق ببعد التوافق الأ�رسي الذي جاء يف املرتبة الأخرية ،ومب�ستوى منخف�ض؛
فيمكن عزو هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل دور �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية اخلاطئة التي ي�ستخدمها
الوالدان مع �أبنائهم ،كعدم تفهمهما حلاجات �أبنائهم ورغباتهم ،وعدم احرتام وجهات
النظر التي يبدونها وتفهمها وتقبلها ،ف�ضالً عن عدم توفري اجلو الأ�رسي املتما�سك الذي
يت�سم باملحبة والدفء ،وغياب الدعم والتعزيز خليارات وقرارات �أبنائهم.
اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة مزكى ( ، )2011ونتيجة درا�سة
حمادين والزعبي ( ، )Hmaidan & Al- Zoubi, 2014اللتني �أ�شارتا �إىل �أن م�ستوى التوافق
النف�سي لدى طلبة اجلامعة جاء بدرجة مرتفعة.
كما اختلفت مع نتيجة درا�سة بو�شا�شي ( ، )2012ونتيجة درا�سة اخلطيب و�آخرون
( ، )Al- khatib, et al., 2012ونتيجة درا�سة عبد اهلل و�آخرون ()Abdullah, et al., 2009
 ،التي �أ�شارت جميعها �إىل �أن م�ستوى التوافق النف�سي للحياة اجلامعية بني �أفراد عينة
الدرا�سة جاء بدرجة متو�سطة.

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05يف م�ستوى التوافق النف�سي لدى
الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية باختالف جن�س الطالب
وم�ستواه الدرا�سي ،والتخ�ص�ص؟ ”.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى التوافق النف�سي لدى فل�سطيني الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية ح�سب متغريات
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جن�س الطالب وم�ستواه الدرا�سي ،والتخ�ص�ص ،كما هو مبني يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التوافق النفسي لدى الطلبة فلسطينيي الداخل
في الجامعات اإلسرائيلية حسب متغيرات الجنس والمستوى الدراسي والتخصص

متغريات الدرا�سة

التوافق
االجتماعي

التوافق
الأ�رسي

التوافق
الوجداين

التوافق
النف�سي ككل

�س

2.55

1.79

2.26

2.25

ع

0.3270

0.6190

0.5180

0.3560

�س

2.43

1.52

2.21

2.12

ع

0.3810

0.4260

0.5700

0.3550

�س

2.42

1.53

2.01

2.04

ع

0.2940

0.3820

0.4380

0.2960

�س

2.47

1.60

2.22

2.16

ع

0.3750

0.4820

0.5680

0.3390

�س

2.48

1.67

2.25

2.19

ع

0.3460

0.5360

0.5060

0.3530

�س

2.70

2.00

2.56

2.47

ع

0.3620

0.8090

0.5400

0.3680

�س

2.47

1.62

2.16

2.14

ع

0.3920

0.4740

0.5270

0.3470

�س

2.53

1.73

2.36

2.27

ع

0.3000

0.6460

0.5460

0.3650

م�ستويات املتغري
ذكر

اجلن�س
انثى
�سنة �أوىل
�سنة ثانية
امل�ستوى الدرا�سي
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
علمي
التخ�ص�ص
�إن�ساين

�س= املتو�سط احل�سابي ع=االنحراف املعياري
يبني اجلدول ( )2تبايناً ظاهرياً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى التوافق النف�سي لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية
ب�سبب اختالف فئات متغريات اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي والتخ�ص�ص.ولبيان داللة
الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ،اُ�ستخدم حتليل التباين الثالثي للأداة
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ككل جدول (. )3
الجدول ()3
تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس والمستوى الدراسي والتخصص على األداة ككل

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

0.9120

1

0.9120

8.262

*0.0040

امل�ستوى الدرا�سي

2.413

3

0.8040

7.285

0.0000

التخ�ص�ص

0.6110

1

0.6110

5.538

*0.0200

اخلط�أ

22.085

406

0.1100

26.520

411

م�صدر التباين

الكلي

يتبني من اجلدول ( )3الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05يف التوافق
النف�سي تعزى لأثر اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف ( ، )8.262وبداللة �إح�صائية بلغت ()0.004
 ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05يف التوافق
النف�سي تعزى لأثر التخ�ص�ص ،حيث بلغت قيمة ف ( ، )5.538وبداللة اح�صائية بلغت
( ، )0.020وجاءت الفروق ل�صالح التخ�ص�صات الإن�سانية.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05يف التوافق
النف�سي تعزى لأثر امل�ستوى الدرا�سي ،حيث بلغت قيمة ف ( ، )7.285وبداللة �إح�صائية
بلغت ( ، )0.000ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائياً بني املتو�سطات احل�سابية
لكافة متغريات امل�ستوى الدرا�سي ،اُ�ستخدمت املقارنات البعدية بطريقة �شفيه كما يف
اجلدول (. )4
الجدول ()4
المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر المستوى الدراسي

املجال
التوافق االجتماعي

امل�ستوى الدرا�سي

املتو�سط
احل�سابي

ال�سنة
الأوىل

�سنة �أوىل

2.42

�سنة ثانية

2.47

0.040

�سنة ثالثة

2.48

0.060
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ال�سنة
الثانية

0.010

ال�سنة
الثالثة

ال�سنة
الرابعة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()16

املجال
التوافق االجتماعي

التوافق الأ�رسي

التوافق الوجداين

التوافق النف�سي ككل

 -تشرين األول

املتو�سط
احل�سابي

ال�سنة
الأوىل

ال�سنة
الثانية

ال�سنة
الثالثة

�سنة رابعة

2.70

*0.27

*0.230

0.220

�سنة �أوىل

1.53

�سنة ثانية

1.60

0.070

�سنة ثالثة

1.67

0.140

0.070

�سنة رابعة

2.00

*0.470

*0.390

�سنة �أوىل

2.01

�سنة ثانية

2.22

0.210

�سنة ثالثة

2.25

0.250

0.04

�سنة رابعة

2.56

*0.55

*0.340

�سنة �أوىل

2.04

�سنة ثانية

2.16

0.120

�سنة ثالثة

2.19

0.160

�سنة رابعة

2.47

*0.280 *0.320 *0.440

امل�ستوى الدرا�سي

2016

ال�سنة
الرابعة

0.330

0.300

0.040

* دالة عند عند مستوى الداللة (. )α ≥ 0.05

يتبني من اجلدول ( )4الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≥ 0.05يف التوافق
النف�سي بني �سنة رابعة من جهة وكل من ال�سنة الأوىل والثانية والثالثة من جهة �أخرى،
وجاءت الفروق ل�صالح ال�سنة الرابعة يف جميع املجاالت ،وعلى الأداة ككل.
مبطالعة النتائج التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف التوافق النف�سي تعزى لأثر اجلن�س
يف جمايل التوافق االجتماعي والأ�رسي ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور.فيمكن تف�سري هذه
النتيجة ا�ستناداً �إىل العديد من العوامل التي قد ت�سهم يف �إيجاد هذه الفروق بني الذكور
والإناث ،وبالتايل ف�إن هذه العوامل ،وخا�صةً املتغريات االجتماعية والثقافية و�أدوارها
ال�سائدة ت�ؤدي دوراً مهماً ورئي�ساً يف حتقيق التوافق النف�سي.ومبقارنة هذه املتغريات
االجتماعية فيما بني الذكور والإناث يف جمتمعنا ُيالحظ �أن الذكور يتلقون �أ�ساليب التن�شئة
االجتماعية والأ�رسية املت�ساهلة وغري املت�شددة ،ومعاملة متنحهم احلرية واال�ستقاللية
واحلكم الذاتي ب�شكل �أكرث من الإناث؛ فنظرة املجتمع والأ�رسة ت�سمح للذكر بحرية الت�رصف
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�أكرث من الأنثى التي تن�ش�أ على االعتماد على �أ�رستها ،والرجوع دائماً للآخرين يف اتخاذ
القرارات ،كما �أن الذكور �أكرث انفتاحاً ،مما يتيح لهم �إقامة عالقات اجتماعية خارجية،
ولديهم قدرة �أكرب على التوا�صل واالت�صال مع الآخرين ويعود ذلك �إىل اختالف طبيعة
التفاعل االجتماعي بني اجلن�سني.
واتفقت مع نتيجة درا�سة عبد اهلل و�آخرين ( ، )Abdullah, et al., 2009التي �أ�شارت
�إىل وجود فروق يف م�ستوى التوافق النف�سي تبعاً ملتغري اجلن�س ،ل�صالح الذكور.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة مزكى ( ، )2011ودرا�سة اخلطيب
و�آخرون ( ، )Al- khatib, et al., 2012التي �أ�شارت جميعها �إىل عدم وجود فروق يف م�ستوى
التوافق النف�سي بني �أفراد عينة الدرا�سة تبعاً ملتغري اجلن�س.كما اختلفت نتيجة الدرا�سة
احلالية مع نتيجة درا�سة بو�شا�شي ( ،)2013ونتيجة درا�سة م�صطفى و�إليا�س (Mustaffa
 ، )& Ilias, 2013اللتني �أ�شارتا �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف عملية التوافق
النف�سي بني طلبة اجلامعة تبعاً ملتغري اجلن�س.
ومبطالعة النتائج التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف التوافق النف�سي تعزى لأثر
التخ�ص�ص يف جميع الأبعاد با�ستثناء التوافق الوجداين ،وجاءت الفروق ل�صالح التخ�ص�صات
الإن�سانية.فيمكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء طبيعة وخ�صائ�ص التخ�ص�صات الإن�سانية،
وما حتتويه املواد الدرا�سية واملناهج التي يدر�سها طلبة هذه التخ�ص�صات؛ حيث �إن �إطار
التعامل والتعليم يف التخ�ص�صات الإن�سانية يركِّز على جماالت تتطلب احلوار واملناق�شة،
وتبادل وجهات النظر وامل�شاركة يف الأفكار ،واالنفتاح على �أفكار الآخرين والتعامل معهم
وبالتايل �إن�شاء العالقات مع الآخرين ،وتكوين ال�صدقات ،مما ي�ؤدي �إىل �إح�سا�س الطالب
مب�شاعر واجتاهات �إيجابية نحو نف�سه ونحو الآخرين ،ف�ضالً عن �أن طلبة التخ�ص�صات
الإن�سانية يواجهون م�ستوى �أقل من �ضغوط الأ�رسة واملدر�سني ،ويحظون مبعاملة ودعم
واهتمام يختلف عما يقدم لطلبة التخ�ص�صات العلمية.وبالتايل ف�إن هذه العوامل ،ت�ؤثر
على الطبيعة الإنفعالية للطالب ،والقدرة على �ضبط انفعاالته الأمر الذي قد ينعك�س �إيجاباً
على توافق الطالب.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة حبايب و�أبو مرق ( ، )2009التي
�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أبعاد التوافق ما عدا املجال االنفعايل
تبعاً ملتغري الكلية ،ل�صالح الكليات الإن�سانية.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة اخلطيب و�آخرون (Al- khatib,
 ، )et al., 2012التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة تبعاً
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ملتغري الكلية.
ومبطالعة النتائج التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف التوافق النف�سي بني �سنة رابعة
من جهة وكل من ال�سنة الأوىل والثانية والثالثة من جهة �أخرى ،وجاءت الفروق ل�صالح
ال�سنة الرابعة يف جميع الأبعاد.فيمكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل �أن تطور املعارف
التي يتلقاها الطالب ويكت�سبها من خمتلف املواد الدرا�سية ،وكرثة العالقات االجتماعية
وازديادها خالل فرتات درا�سته ،وما اكت�سبه من مهارات اجتماعية �سواءً داخل البيئة
اجلامعية� ،أم خارجها تزيد من م�ستوى توافقه ب�شكل �إيجابي؛ حيث يكت�سب الطالب املزيد
من املعارف والتجارب واخلربات �سواء من خالل املواقف املختلفة� ،أو من خالل الدرا�سة،
وما تتناوله من معلومات ،بالإ�ضافة �إىل اخلربات االنفعالية كلما تقدم الطالب يف مراحله
الدرا�سية ،الأمر الذي يجعله يف هذه املرحلة �أكرث ن�ضجاً و�إدراكاً وواقعيةً يف تقومي املواقف
وامل�شكالت ومواجهتها والتفاعل معها دون خوف ،و�أكرث جناحا يف مواجهة امل�شكالت
وال�ضغوط النف�سية.
اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة اخلطيب و�آخرين (Al- khatib, et
 ، )al., 2012التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة تبعاً ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث« :ما م�ستوى الهوية الثقافية لدى
طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية؟».
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى الهوية الثقافية لدى طلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية ،كما هو
مبني يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الهوية الثقافية لدى طلبة فلسطينيي الداخل
في الجامعات اإلسرائيلية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

التقييم

1

التمييز العن�رصي

3.76

0.41

مرتفع

2

الدين

3.14

0.52

متو�سط

3

اللغة

2.69

0.51

متو�سط

ال ُبعد

الرتتيب
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املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

التقييم

4

االهتمامات الثقافية

2.47

0.52

متو�سط

5

التعليم اجلامعي

2.11

0.65

منخف�ض

6

االنتماء

1.98

0.42

منخف�ض

2.69

0.51

متو�سط

ال ُبعد

الرتتيب

الهوية الثقافية ككل

يبني اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ، )1.98 - 3.76حيث جاء
ُبعد التمييز العن�رصي يف املرتبة الأوىل ،ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.76ومب�ستوى
مرتفع ،ويليه ُبعد الدين ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.14ومب�ستوى متو�سط؛ بينما جاء
ُبعد االنتماء يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )1.98ومب�ستوى منخف�ض ،وبلغ
املتو�سط احل�سابي للأداة ككل ( ، )2.69ومب�ستوى متو�سط.
ُيالحظ �أن م�ستوى الهوية الثقافية جاء مب�ستوى متو�سط �أقرب �إىل امل�ستوى املنخف�ض؛
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ال�صعوبات وال�ضغوطات التي يتعر�ض لها طلبة
فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات والكليات الإ�رسائيلية ،والتحديات املتمثلة يف العن�رصية
والتمييز الأكادميي جتاه الطلبة العرب ،وال�سيا�سات املهنجة والقوانني املتحيزة التي
تتحكم يف امل�سار الأكادميي ،والتي تبد�أ يف مراحل القبول وااللتحاق باجلامعة من خالل
فر�ض عقبات �أمام الطالب العربي ك�رشط للقبول للجامعات الإ�رسائيلية واملتمثلة بامتحان
القبول للجامعات الإ�رسائيلية (الب�سيخومرتي) الذي ال ميثل الثقافة العربية الفل�سطينية.
كما ت�ستمر هذه املمار�سات جتاه الطلبة العرب الذين ُقبلوا على مقاعد الدرا�سة،
و�أثناء درا�ستهم اجلامعية؛ فعلى �سبيل املثال ،عدم توفري اجلامعة للطلبة العرب العديد
من اخلدمات الطالبية ،وعدم توفري �أماكن خم�ص�صة لتطبيق ال�شعائر الدينية ،و�إجراء
االمتحانات اجلامعية يف الأعياد واملنا�سبات الدينية اخلا�صة بهم ،وعدم توفري احلماية
الكافية عند التعر�ض للم�ضايقات من قبل طالب اليمني املتطرف ،والت�ضييق على احلركات
الطالبية العربية يف اجلامعات الإ�رسائيلية ،وتهدف جميعها �إىل �أ�رسلة الطالب العربي
وطم�س هويتهم الثقافية.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن معظم الأن�شطة والفعاليات الثقافية الالمنهجية
داخل اجلامعات الإ�رسائيلية ال تعرب عن الثقافة الفل�سطينية العربية ،كما �أن عدم ال�سماح
للطلبة الفل�سطينيني �إقامة الندوات والفعاليات والن�شاطات اجلامعية التي تدعم الطالب
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العرب ومنا�رصتهم لق�ضيتهم الفل�سطينية ،وحماولة منع �إحياء ذكرى النكبة الفل�سطينية
يف اجلامعات الإ�رسائيلية ترمي �إىل �أ�رسلة الطالب العرب وطم�س تاريخهم ،كما �أن تغييب
الأدب العربي الفل�سطيني احلديث عن املناهج الأكادميية ،وتدري�س التخ�ص�صات الأكادميية
يف اجلامعات ،مبا فيها تخ�ص�صي تعلم اللغة والأدب العربيني باللغة العربية تعمل على
طم�س الهوية الثقافية للطالب العربي.
◄◄رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع“ :هل توجد عالقة ارتباطية ذات

داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني التوافق النف�سي وم�ستوى
الهوية الثقافية لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية؟”.

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرج معامل ارتباط بري�سون بني التوافق النف�سي وبني
م�ستوى الهوية الثقافية لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية واجلدول
( )6يو�ضح ذلك.
الجدول ()6
معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين التوافق النفسي ومستوى الهوية الثقافية
لدى الطلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات اإلسرائيلية

اللغة

التوافق
االجتماعي

التوافق
الأ�رسي

التوافق
الوجداين

التوافق
النف�سي ككل

معامل االرتباط ر

0.156

0.033

0.115

0.140

الداللة الإح�صائية

*0.0280

0.6410

*0.0330

*0.0110

412

412

412

412

معامل االرتباط ر

0.3230

0.236

0.1960

0.2190

الداللة الإح�صائية

0.2050

0.1060

0.1100

0.1010

412

412

412

412

معامل االرتباط ر

0.2970

0.3270

0.136

0.2980

الداللة الإح�صائية

**0.0060

*0.0160

**0.0080

*0.0320

412

412

412

412

معامل االرتباط ر

0.1420

0.114

0.112

0.211

الداللة الإح�صائية

*0.0280

**0.0030

*0.032

*0.000

412

412

412

412

العدد
االهتمامات الثقافية

العدد
الدين

العدد
االنتماء

العدد
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التعليم اجلامعي

التوافق
االجتماعي

التوافق
الأ�رسي

التوافق
الوجداين

التوافق
النف�سي ككل

معامل االرتباط ر

0.1250

0.146

0.113

0.173

الداللة الإح�صائية

*0.0230

0.1280

**0.0040

**0.0060

412

412

412

412

معامل االرتباط ر

0.126 -

0.0330

0.1290-

0.111-

الداللة الإح�صائية

**0.0000

0.6410

**0.0070

**0.0030

412

412

412

412

0.239

0.329

0.312

0.231

**0.0030

*0.0210

**0.0050

*0.0260

412

412

412

412

العدد
التمييز العن�رصي

العدد
معامل االرتباط ر
الهوية الثقافية ككل الداللة الإح�صائية
العدد

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

يتبني من اجلدول ( )6الآتي:
 وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً بني ُبعدي (التوافق االجتماعي والوجداين)
من جهة وجماالت الهوية الثقافية (اللغة ،والدين ،واالنتماء ،والتعليم اجلامعي ،والهوية
الثقافية (ككل) ) من جهة �أخرى ،ووجود عالقة �سلبية دالة �إح�صائياً بني ُبعدي التوافق
(االجتماعي والوجداين) من جهة وجمال التمييز العن�رصي من جهة �أخرى.
 وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً بني ُبعد التوافق الأ�رسي من جهة وجماالت
الهوية الثقافية( :الدين ،واالنتماء ،والهوية الثقافية (ككل) ) من جهة �أخرى.
 وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً بني التوافق النف�سي (ككل) من جهة ،وجماالت
الهوية الثقافية (اللغة ،والدين ،واالنتماء ،والتعليم اجلامعي ،والهوية الثقافية (ككل) ) من
جهة �أخرى ،ووجود عالقة �سلبية دالة �إح�صائياً بني التوافق النف�سي (ككل) من جهة وجمال
التمييز العن�رصي من جهة �أخرى.
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء العالقة االفرتا�ضية بني التوافق النف�سي واللغة
ك�أداة لالت�صال والتوا�صل تعك�س جتربة احلياة اليومية للأفراد؛ حيث �إن تهمي�ش اللغة
العربية ،و�شطب مالحمها ،و�إ�ضعافها يف اجلامعات ينمي �شعور االغرتاب والعزلة لدى
الطلبة ،مما يحد من توافقهم النف�سي ،بالإ�ضافة �إىل �أن عدم اتقان بع�ض الطالب للغة ال�سائدة
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يف املجتمع �أو لغة الدرا�سة يف اجلامعات يحد من قدرتهم على �إيجاد التوافق النف�سي لهم،
بالإ�ضافة �إىل عدم قدرتهم على حتقيق االت�صال والتوا�صل مع الآخرين ،والتفاعل مع بقية
�أفراد املجتمع.وفيما يتعلق مبجال الدين؛ فالدين ُيعد جزءاً من الرتكيب النف�سي للفرد ،وله
�أثر عميق يف تكامل �شخ�صيته واتزانها من خالل �إ�شباع حاجاته �إىل الأمن والآمان ،فيزيد
من ثقته بنف�سه ومينحه القدرة على مواجهة م�صاعب و�ضغوطات احلياة ،كما �أن الروابط
الدينية تربط �أبناء املجتمع الواحد معاً من خالل تنظيم املعامالت فيما بينهم ،ف�ضالً عن
�أن القيم الدينية ومبادئها وتعاليمها ت�شدد على التوا�صل والتفاعل والتكافل االجتماعي.
وبالنظر �إىل جمال االنتماء؛ فيمكن تف�سري ذلك ا�ستناداً �إىل �أن انتماء الفرد لثقافة
املجتمع الذي يعي�ش فيه� ،أو املجموعة التي ينتمي �إليها مبا تت�ضمنه من القيم والتوجهات
واملواقف واملعاين املتعلقة ب�شعور االنتماء يزيد من ثقة الفرد بنف�سه ،و�شعوره بالأمان؛
حيث ي�ؤثر ال�شعور باالنتماء على العالقات االجتماعية والتفاعل والتوا�صل االجتماعي للفرد
والتي بدورها تقدم الدعم وت�ساعد الفرد على التخل�ص من خماوفه ،وزيادة ال�شعور بالأمن،
و�إن�شاء �شعور الثقة بينه وباقي �أفراد املجتمع.وفيما يتعلق مبجال التعليم اجلامعي ،فيمكن
تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء م�ؤثرات ومقومات وعنا�رص البيئة اجلامعية التي ت�ؤدي دوراً
مهماً يف حتقيق التوافق النف�سي للطلبة؛ حيث �إن ما تقدمه اجلامعة وما يتوافر فيها من
عنا�رص ومقومات �إيجابية يعك�س واقع الطلبة ،ومدى توافقهم النف�سي ،كنوعية اخلدمات
التي تقدمها اجلامعة ،وان�سجام ال�سيا�سات التعليمية مع احتياجات الطلبة وخ�صو�صياتهم
الثقافية ،و�إعطائهم كامل حقوقهم وحرياتهم ،وال�سماح لهم ب�إبداء ر�أيهم والتعبري عن
م�شاعرهم من خالل ال�سماح لهم ب�إقامة احلركات الطالبية ،الأمر الذي �سي�شعر الطالب
بالر�ضا والثقة بالنف�س والأمان والقدرة على مواجهة امل�شكالت وال�صعوبات املتعلقة
بالتعليم اجلامعي وتخطيها.وبالتايل ،ف�إن ما تقدمه اجلامعة وتوفره من مقومات �إيجابية
ي�سهم يف حتقيق التوافق النف�سي لدى الطلبة.
وبالنظر �إىل جمال التمييز العن�رصي ،ميكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل �أن
ممار�سات التمييز العن�رصي لها �آثارها ال�سلبية على حياة الطلبة عامة ،و�صحته النف�سية
خا�صة؛ حيث �إن �شعور الطالب بالعزلة واالغرتاب ب�سبب ممار�سات التمييز العن�رصي التي
متار�س يف البيئة التعليمية كفر�ض �سيا�سة عن�رصية ممنهجة لطم�س هويتهم الثقافية
وقيمهم القومية ،ومنعهم من ممار�سة ن�شاطاتهم وفعالياتهم االجتماعية وال�سيا�سية،
ومنعهم من �إحياء املنا�سبات الوطنية املتعلقة بثقافتهم �أو ميولهم ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة
�إىل �أن معظم ما تت�ضمنه املناهج الدرا�سية يتعار�ض مع مبادئهم وقيمهم على اختالفها
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�سواءً االجتماعية� ،أم ال�سيا�سية� ،أم الدينية ،مما ي�سبب لهم التوتر والقلق واملعاناة وي�ؤثر
�سلباً يف �سلوكهم وتوافقهم.وبالتايل ،ف�إن جميعها ُت ّعد عنا�رص ترتبط مع عملية التوافق
النف�سي وباالجتاه ال�سلبي ،مما يحدد من توافقهم.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �إيوا و�آخرين ()Eyou, et al., 2000
التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني التوافق النف�سي والهوية
الثقافية ب�شكل عام.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة هايز ( ، )Hayes, 2008التي �أ�شارت
نتائجها �إىل وجود عالقة �سلبية بني م�ستويات الهوية الثقافية والتوافق.كما اختلفت نتيجة
الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة يو وميلر ( ، )Yoo & Miller, 2011التي �أ�شارت �إىل عدم
وجود عالقة بني التوافق النف�سي ،وحتديد الهوية الثقافية.

◄◄خام�ساً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س« :هل توجد عالقة ارتباطية
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني م�ستوى التوافق
النف�سي والتح�صيل الأكادميي لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات
الإ�رسائيلية؟».
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرج معامل ارتباط بري�سون بني م�ستوى التوافق النف�سي
والتح�صيل الأكادميي لدى الطلبة فل�سطينيي الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية ،واجلدول
( )7يو�ضح ذلك.
الجدول ()7
معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مستوى التوافق النفسي والتحصيل األكاديمي
لدى الطلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات اإلسرائيلية

الأبعاد
التوافق االجتماعي

التح�صيل الأكادميي
معامل االرتباط ر

** 0.402

الداللة الإح�صائية

0.000

العدد
التوافق الأ�رسي

412

معامل االرتباط ر

** 0.3820

الداللة الإح�صائية

0.000

العدد
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الأبعاد
التوافق الوجداين

التح�صيل الأكادميي
معامل االرتباط ر

** 0.3980

الداللة الإح�صائية

0.000

العدد
التوافق النف�سي ككل
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412

معامل االرتباط ر

** 0.497

الداللة الإح�صائية

0.000

العدد

412

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0.01

يتبني من اجلدول ( )7وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05بني م�ستوى التوافق النف�سي والتح�صيل الأكادميي لدى الطلبة فل�سطينيي
الداخل يف اجلامعات الإ�رسائيلية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء العوامل التي ت�ؤثر يف م�ستوى التح�صيل
الأكادميي؛ حيث هناك عوامل داخلية ترتبط ب�شخ�صية الطالب كتوافر القدرة لديه للقيام
بوظائفه بكفاءة ،وبالدرجة املطلوبة ،وتوظيفها يف خمتلف املواقف الدرا�سية ،ومعاجلة
امل�شكالت وحلها ب�أ�ساليب عقالنية بعيداً عن التوتر والقلق ،وعوامل بيئية خارجية حميطة
به كالأداء االجتماعي ،والقدرة على التعامل اجتماعياً �سواءً داخل البيئة اجلامعية �أم
خارجها ،والتفاعل مع عنا�رص البيئة الرتبوية ،والثقافة ال�سائدة يف املجتمع ،فجميع هذه
العوامل ت�ؤثر يف عملية التوافق النف�سي لديه ،وبالتايل �ست�ؤثر يف �أفعال الطالب ،ونتائج
هذه الأفعال �ستنعك�س ب�صورة مبا�رشة على حت�صيله الأكادميي.
كما ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن التوافق النف�سي ُيعد من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف
تعزيز �أداء الطلبة الأكادميي ،وي�ساعد يف �إظهار �إمكاناتهم وقدراتهم واال�ستفادة منها يف
رفع م�ستواهم التعليمي؛ حيث ُيعد اعتقاد الطالب بقدرته على الت�أثري يف �أفعاله والنتائج
املرتتبة عليها ،وثقته بنف�سه وقدرته على حل امل�شكالت التي تواجهه ب�أ�سلوب عقالين،
وتوجيه �أمور حياته والتحكم بها ،و�إ�شباع حاجاته النف�سية واالجتماعية ،والتكيف مع
�ضغوطات ومتطلبات املجتمع من العوامل الداخلية التي لها الأثر الكبري يف التح�صيل
الأكادميي باعتباره هدفاً ذا �أهمية كبرية بالن�سبة للطالب.
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واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �شبيجلمان (،)Shpiegelman, 2007
التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباطية دالة بني ارتفاع م�ستوى التوافق النف�سي ،وبني
ارتفاع حت�صيل الطالب الأكادميي،
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة بدينجتون (،)Buddington, 2000
التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة عك�سية بني بعد التوافق النف�سي (ال�ضغوط) والتح�صيل
الأكادميي.

التوصيـات:
يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�شتها ميكن اقرتاح التو�صيات الآتية:
1.1تفعيل دور امل�ؤ�س�سات الأكادميية العربية يف �أرا�ضي ( )48واجلهات امل�س�ؤولة عن

التعليم اجلامعي من خالل التعاون وتوثيق العالقة فيما بينها لرعاية الطلبة الفل�سطينيني
يف اجلامعات الإ�رسائيلية واالهتمام ب�ش�ؤونهم ،والوقوف على �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى
التوافق النف�سي لديهم واحلد منها ،والعمل على زيادة م�ستوى التوافق النف�سي مبا يعود
عليهم بالنتائج الإيجابية.
2.2العمل على توفري الربامج الأكادميية الإر�شادية من قبل امل�ؤ�س�سات املجتمعية،
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،والتي من �ش�أنها �أن تعزز اجلوانب والقيم التي ت�سهم يف ت�شكيل
هوية ثقافية للطلبة.
3.3العمل على توفري �أدوات قيا�س تتنا�سب والبيئة العربية للك�شف عن الهوية الثقافية
يف �ضوء ندرة املقايي�س العربية يف هذا املجال.
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