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(. كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة %66.38( وأخريًا التوافق األكادميي )%65.06التوافق االجتماعي )
إحصائياً يف درجة التوافق الكلي تعزي ملتغري النوع لصاحل اإلانث، حيث تبني وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل اإلانث يف 

وافق أبعاد التوافق )االجتماعي، والشخصي ـ العاطفي، وااللتزام بتحقيق األهداف(، يف حني تبني عدم وجود فروق يف الت
األكادميي. وأشارت النتائج لعدم وجود فروق وفقًا ملتغري العمر يف أبعاد التوافق )األكادميي، واالجتماعي، وااللتزام 

(.  22 -20بتحقيق األهداف(، يف حني تبني وجود فروق يف )التوافق الشخصي ـ العاطفي( لصاحل اجملموعة العمرية من )
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 مقدمة

تعد املرحلة اجلامعية مرحلة حساسة ومهمة يف حياة الطالب، وذلك بسبب اختالفها عن املراحل التعليمية السابقة هلا 

الطالب ابملسؤولية الذاتية  من حيث األنظمة والتعليمات واملناهج والعالقات مع األساتذة والزمالء، إضافة إىل شعور

توافق الطالب مع متطلبات احلياة اجلامعية يرتبط  املستقبلية. وإنواالستقاللية والسعي لتحقيق النجاح وحتقيق األهداف 

بعوامل عديدة؛ منها ما هو خاص ابلطالب كجنسه )ذكر ـ أنثى( واحلاجات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية 

ارات الدراسية ومهارات التواصل االجتماعي والظروف األسرية، ومنها ما يرتبط يف البيئة اجلامعية  والقدرات العقلية وامله

 كاألنظمة واملناهج واألساتذة والزمالء واملباين واخلدمات اليت تقدمها اجلامعة لطالهبا.

أبنه  (Arkoff, 1968, p 6)ويعد التوافق مع احلياة اجلامعية أحد أبعاد التوافق العام، حيث يعرفه أركوف      

"قدرة الطالب على تكوين عالقات طيبة وودية مع أعضاء هيئة التدريس وزمالئه يف الدراسة". كما يرى )عباس عوض، 

( أن التوافق مع احلياة اجلامعية حالة تبدو يف العملية الدينامية املستمرة اليت يقوم هبا الطالب اجلامعي الستيعاب 6954

نجاح فيها، وحتقيق التواؤم بينه وبني البيئة اجلامعية، ومكوانهتا األساسية وهي: األساتذة، والزمالء، مواد الدراسة، وال

( إىل أن 6955واألنشطة االجتماعية والثقافية والرايضية، ومواد الدراسة، وأسلوب التحصيل الدراسي. ويشري )الزايدي، 

ة مثمرة وممتعة مع اآلخرين حبيث تتسم بقدرة الفرد على احلب التوافق اجلامعي هو القدرة على إقامة عالقات اجتماعي

والعطاء كما تشتمل على القدرة على التكيف مع العمل املنتج الفعال واستثمار الطاقات الشخصية استثمارًا يتسم 

توافق أن ال (Baker & Siryk, 1999)ابلكفاية جيعل الفرد شخصًا انفعًا يف حميطه االجتماعي. ويرى بيكر وسريك 

اجلماعي متعدد األوجه وينطوي على جمموعة من املطالب واحلاجات ختتلف من حيث النوع والدرجة ويتطلب 

أن هناك   (Smith & Renk, 2007)التكيف من قبل الطالب. ويذكر مسث ورنك  أواستجاابت خمتلفة من التأقلم 

اجلامعية كالتخطيط للمستقبل والتعامل مع  العديد من الصعوابت والضغوط اليت يتعرض هلا الطالب خالل حياهتم

االختبارات ومع مطالب األساتذة واختيار التخصص واالستقالل العاطفي واملايل، وكل ذلك يعد جتربة صعبة جداً للكثري 
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أن "التوافق اجلامعي يؤدي إىل النجاح، بينما  (Adler et al, 2008. P, 1281)من الطلبة. ويفرتض أدلر وآخرين 

 ". توافق يرتبط به ضعف األداء األكادميي واخنفاض يف معدالت التخرج وضعف النجاح يف احلياة مستقبالً سوء ال

وتشري عديد من الدراسات اليت تناولت موضوع التوافق مع احلياة اجلامعية إىل أن حتول الطالب إىل اجلامعة يعد جتربة 

للجامعة مع بيئة جديدة عليهم، وهذا قد يؤدي حلدوث  صعبة للكثري من الطالب حيث إهنم يتفاعلون عند انضمامهم

بعض الصعوابت اليت تعيق تقدمهم واليت تؤدي ابلتايل إىل عدم التوافق مع احلياة اجلامعية والذي ينعكس سلبًا على 

 & ,Cantor, Norem, Niedenthi, Langston)أدائهم األكادميي وتفاعلهم االجتماعي مع اآلخرين. 

Bower, 1987; Perry, Hladkyj, Pekrun, & Pelletier, 2001; Adler, Raju, Beveridge, 

Wang, Zhu, & Zimmermann, 2008) ففي دراسة قام إبجرائها .(Ahmad, Noran, Azemi, 

Mohd, Yosoff, 2002)  ،هبدف التعرف على الصعوابت اليت تواجه الطلبة املاليزيني عند انضمامهم للجامعة

الصعوابت األكادميية، والصحية، واملالية، واالجتماعية، والشخصية تعد من أهم الصعوابت اليت أوضحت نتائجها أن 

تواجه الطلبة وأنه يسبب هذه الصعوابت رمبا ينسحب بعض الطلبة من اجلامعات لعدم قدرهتم على التغلب عليها. كما 

بة الصينيني يف السنة األوىل هلم يف اجلامعة  إىل أن الصعوابت والضغوط اليت تواجه الطل Fan, 2000أشارت دراسة فإن 

يواجهون  %3،6عالية يف حياهتم األكادميية،  من الطلبة يواجهون صعوابت وضغوط %6.9كانت على النحو اآليت: 

 Winter)يواجهون صعوابت وضغوط مالية. أما دراسة وينرت وبويرز  %8.3االجتماعي،  صعوابت وضغوط يف اجلانب

& Bowers, 2007)  طالبًا وطالبة أظهرت النتائج أنه خالل ست سنوات قد خترج  944واليت أجريت يف كندا على

غري مقيدين يف سجالت اجلامعة ومل يتخرجوا. ودراسة تنتو  %33منهم ال يزالون مقيدون و  %9يف حني  %85منهم 

(Tinto, 1996)  ن احلصول على الشهادة من الطالب والطالبات والطالبات األمريكان يعجزون ع %40تظهر أن

من الطالب والطالبات الذين ينسحبون من اجلامعات  %82 نأاجلامعية )البكالوريوس( خالل أربع سنوات، يف حني 

 يكون انسحاهبم قبل بداية السنة الثانية يف اجلامعة.
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الدراسي والتفاعل االجتماعي مع لذا يعد التوافق مع احلياة اجلامعية ذا أمهية ابلغة ملا له من آاثر إجيابية على التحصيل 

األساتذة والزمالء، فعدم التوافق مع احلياة اجلامعية يعيق الطالب عن القيام بتأدية املهام املطلوبة منه خالل مسريته 

اجلامعية سواء ما يرتبط منها ابجلوانب التعليمية أو ما يرتبط ابلعالقات االجتماعية مع اآلخرين، وابلتايل يؤدي ذلك 

 أو انسحاب من اجلامعة. الدراسيالتحصيل  لضعف

ومن هذا املنطلق يفرتض أن تويل اجلامعات هذه املسألة الكثري من االهتمام عن طريق توفري اخلدمات اليت تساعد 

الطالب على التغلب على املشاكل والصعوابت اليت قد تعرتض مسريهتم اجلامعية كاإلرشاد األكادميي والنفسي 

منهجية اليت هتيئ الطالب خصوصًا املستجدين منهم على االخنراط يف البيئة ين، وتفعيل األنشطة الالواالجتماعي وامله

اجلامعية والتأقلم معها والتفاعل اإلجيايب مع كل ما حتويه هذه البيئة. فتوافق الطالب مع احلياة اجلامعية له نتائج إجيابية يف 

 للمردود االقتصادي للفرد واجملتمع ككل.التحصيل األكادميي والتفاعل االجتماعي إضافة 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

يتعرض الكثري من طلبة اجلامعات لصعوابت أكادميية ومشكالت نفسية واجتماعية، قد تؤثر سلبًا على أدائهم 

 األكادميي وتفاعلهم االجتماعي والشعور بعدم الثقة وفقدان الشعور ابألمن، وقد يكون سبب هذه الصعوابت أو

املشكالت عدم التوافق مع احلياة اجلامعية، لذا تويل اجلامعات أمهية ابلغة لتحقيق التوافق مع احلياة اجلامعية لطلبتها. ومن 

هذا املنطلق فإن مشكلة الدراسة تتحدد يف التعرف على مدى توافق طالب وطالبات كلية الرتبية جبامعة القصيم مع 

واملعدل الرتاكمي( على مستوى  ع، والعمر، والتخصص الدراسي، واملستوى الدراسي،احلياة اجلامعية وأثر متغريات )النو 

التوافق لديهم أببعاده األربع )التوافق األكادميي، والتوافق االجتماعي، والتوافق الشخصي ـ العاطفي، وااللتزام بتحقيق 

 األهداف(.
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 :يةاآلتد مشكلة الدراسة يف األسئلة وتتحد

 وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم مع احلياة اجلامعية؟ ـ ما مدى توافق طالب6

ـ هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم 2

 تعزي ملتغري النوع )ذكور، إانث(؟

ة يف جامعة القصيم لدى طالب وطالبات كلية الرتبيـ هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية 3

 فأكثر(؟سنة  22سنة،  22 -20سنة،  20 -65عمر )تعزي ملتغري ال

ـ هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم  4

 خاصة(؟تعزي ملتغري التخصص الدراسي )علم النفس، تربية 

ـ هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم 8

 الثاين، الثالث، الرابع، اخلامس، والسادس، السابع، الثامن(؟ملتغري املستوى الدراسي )األول، تعزي 

ة اجلامعية لدى طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم ـ هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احليا6

 تعزي ملتغري املعدل الرتاكمي؟

 أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى توافق طالب وطالبات كلية الرتبية جبامعة القصيم مع احلياة اجلامعية 

 ماعي، والتوافق الشخصي ، العاطفي، وااللتزام بتحقيق األهداف.أببعاده األربعة: التوافق األكادميي، والتوافق االجت

كذلك هتدف الدراسة إىل معرفة الفروق يف مدى التوافق مع احلياة اجلامعية لدى طالب وطالبات كلية الرتبية جبامعة 

 القصيم تبعاً ملتغري النوع، والعمر، والتخصص الدراسي، واملستوى الدراسي، واملعدل الرتاكمي.
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 ية الدراسةأهم

تعد املرحلة اجلامعية من املراحل املهمة واحلساسة يف حياة الطالب، حيث يزداد الشعور ابملسؤولية الذاتية واالستقاللية 

والسعي للنجاح وحتقيق األهداف املستقبلية املرسومة، إال أنه تزداد فيها املشكالت النفسية واالجتماعية واألكادميية مما 

ء الطالب وتفاعله مع البيئة اجلامعية احمليطة به، وهو ما قد يؤدي ابلتايل إىل الشرود الذهين والسرحان يؤثر سلبًا على أدا

وإمهال الواجبات والغياب املستمر عن احملاضرات أو رمبا ترك اجلامعة هنائياً، وهذا مما الشك فيه له آاثر سلبية على 

دية، لذا تسعى أغلب اجلامعات لتحقيق التوافق لطلبتها والذي اجملتمع واجلامعات من الناحية االجتماعية واالقتصا

 ينعكس إجياابً على أدائهم األكادميي واستقرار صحتهم النفسية.

 وتكمن أمهية الدراسة احلالية يف اآليت:

 ـ التعرف على مدى التوافق مع احلياة اجلامعية لطلبة كلية الرتبية جبامعة القصيم.

اجلامعية أببعاده األربعة )التوافق األكادميي، والتوافق  احلياة وق يف مدى التوافق معـ استكشاف مدى تباين الفر 

االجتماعي، والتوافق الشخصي ـ العاطفي، وااللتزام بتحقيق األهداف( وفقًا ملتغريات )النوع، والعمر، والتخصص 

 الدراسي، واملستوى الدراسي، واملعدل الرتاكمي(.

 اسة يف تطوير عملية التوجيه واإلرشاد النفسي لطلبة اجلامعات.ـ االستفادة من نتائج الدر 

 مفاهيم الدراسة

( أبنه حالة تبدو يف العملية الدينامية املستمرة اليت يقوم هبا 6954: يعرفه )عباس عوض، التوافق مع احلياة اجلامعية

وبني البيئة اجلامعية، ومكوانهتا األساسية الطالب اجلامعي الستيعاب مواد الدراسة، والنجاح فيها، وحتقيق التواؤم بينه 

 وهي: األساتذة، والزمالء واألنشطة االجتماعية والثقافية والرايضية، ومواد الدراسة، وأسلوب التحصيل الدراسي.
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: قدرة الطالب اجلامعي على التوافق مع احلياة اجلامعية، والوصول إىل حالة من الرضا النفسي عن التوافق األكادمييـ 

ائه األكادميي، وإحساسه حبالة من التناغم يف عالقاته مع أساتذته، وزمالء الدراسة، ومع البيئة اجلامعية. )علي عبد أد

( أبنه قدرة الطالب على بناء عالقات اجتماعية طيبة مع أساتذته 6996(. كما يعرفه )دسوقي، 6، ص 2002السالم، 

 سي وتقبله للضوابط اليت تسري عليها اجلامعة.وزمالئه وحصوله على مستوى جيد من التحصيل الدرا

: "عملية ديناميكية مستمرة هتدف إىل تعديل سلوك الفرد يف سبيل التغلب على الصعوابت اليت التوافق االجتماعيـ 

 تقف حائاًل بينه وبني إقامة عالقة ودية محيمة بينه وبني نفسه من جهة، وبينه وبني البيئة احمليطة به من جهة أخرى".

( أبنه شعور الفرد ابلسعادة مع اآلخرين وقدرته على 6995(. كما يعرفه )زهران، 6، ص 2002)علي عبد السالم، 

 إقامة العالقات االجتماعية الناجحة والقيام ابلدور االجتماعي املناسب.

ت والثقة ابلنفس : "النشاط الذي يقوم به الطالب وحيقق له قدرًا من الرضا عن الذاـ التوافق الشخصي ـ العاطفي

والقدرة واملهارة على إشباع حاجاته ودوافعه دون إحباط من البيئة احمليطة به واإلحساس بتقبل القيم واالجتاهات اجلامعية 

 (.6، ص 2002واملشاركة يف األنشطة اجلامعية املختلفة" )علي عبد السالم، 

حاجاته ومتطلباته النفسية واالجتماعية والدراسية،  : "قدرة الطالب اجلامعي على إشباعـ االلتزام بتحقيق األهداف

وحتقيق جناحًا يف األهداف اليت وضعها أثناء دخوله البيئة اجلامعية من خالل مكوانهتا األساسية: األساتذة، والزمالء، 

 (.2، ص 2002واألنشطة االجتماعية والرتفيهية، وحتقيق التفوق الدراسي". )علي عبد السالم، 

: يعرف الباحث التوافق مع احلياة اجلامعية: الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب أو الطالبة على مقياس ـ وإجرائيا  

التوافق مع احلياة اجلامعية أببعاده األربعة: )التوافق األكادميي، والتوافق االجتماعي، والتوافق الشخصي ـ العاطفي، 

( والذين مشلتهم العينة يف الفصل الدراسي 2002بد السالم علي )وااللتزام بتحقيق األهداف(، تعريب وإعداد علي ع

 .ـه6432 -6436الثاين للعام اجلامعي 
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 حدود الدراسة

ـ اقتصرت الدراسة على أثر متغريات )النوع، والعمر، والتخصص الدراسي، واملستوى الدراسي، واملعدل الرتاكمي( 

ت كلية الرتبية جبامعة القصيم واملسجلني يف الفصل الدراسي الثاين على التوافق مع احلياة اجلامعية لدى طالب وطالبا

 .ـه6432 -6436للعام اجلامعي 

 Bakerبيكر وسريك  (ATCS)ـ تتحدد نتائج الدراسة ابألداة املستخدمة وهي مقياس التوافق مع احلياة اجلامعية 

& Siryk( 2002، تعريب وإعداد علي عبد السالم علي.) 

 ةالدراسات السابق

تناولت الدراسات النفسية واالجتماعية موضوع التوافق اجلامعي للطالب سيتم التطرق لعدد من الدراسات العربية 

 واألجنبية وعرض ما توصلت إليه من نتائج:

اليت أجريت هبدف التعرف على وجهة نظر الطالب والطالبات عن حياهتم   (Nichols, 1980)يف دراسة نيكولز 

طالبًا وطالبة، عن أن الطلبة الذين هم  200نيويورك. وأسفرت نتائج الدراسة على عينة تكونت من  اجلامعية يف جامعة

يف املستوايت الدراسية العليا أكثر تشاؤمًا وأقل تفتحًا يف األفكار وأقل محاسًا وأقل قدرة على االستمرار يف النجاح 

 واملنافسة من أقراهنم املستجدين.
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واليت هدفت إىل التعرف على مدى رضا الطلبة عن احلياة اجلامعية،  (Stoner, 1981)كما أوضحت دراسة ستونر 

طالبًا وطالبة، أن الطالبات أكثر توافقًا مع اجملتمع اجلامعي من الطالب من حيث  800واليت أجريت على عينة قوامها 

فرت النتائج عن أن الطلبة الذين يف اجلانب االجتماعي واخلدمات املقدمة واالنضباط داخل البيئة اجلامعية. كذلك أس

املستوايت الدراسية األعلى أكثر توافقاً مع احلياة اجلامعية من الذين هم أقل منهم يف املستوايت الدراسية، مبعىن أنه كلما 

 أمضى الطالب فرتة زمنية أطول يف اجلامعة زاد توافقه مع اجملتمع اجلامعي.

بينت نتائجها أن الطالب أكثر توافقًا مع احلياة اجلامعية من الطالبات يف ( Bark, 1982ويف دراسة أجراها ابرك )

السنوات الدراسية األوىل، وأظهرت النتائج أن الطالب ذوي التحصيل الدراسي املرتفع أكثر توافقاً مع احلياة اجلامعية من 

 أقراهنم.

معي لدى طلبة اجلامعة يف زامبيا، بدراسة للتعرف على مشكالت التوافق اجلا (Wilson, 1984)وقام ويلسون 

طالبًا وطالبة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود مشكالت يف التوافق اجلامعي تعود إىل  302وتكونت العينة من 

 اإلمكاانت املتوفرة يف اجلامعة وما تقدمه من خدمات.

ل من الطالب بدراسة هدفت إىل معرفة احتياجات ك (Harris & ANTONE, 1985)وقام هاريز وأنطون 

طالبة(.  وأسفرت نتائج  625 –طالبًا  625طالبًا وطالبة ) 386والطالبات املستجدين، وتكونت عينة الدراسة من 
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الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب والطالبات لصاحل الطالب يف مدى التوافق مع احلياة اجلامعية، 

  االحتياجات اجلامعية من الطالبات.إضافة إىل أن الطالب أكثر توافقاً يف

طالبة من كلية الرتبية يف جامعة اإلمارات العربية  600( دراسة على عينة قوامها 6990كما أجرى )الطحان، 

املتحدة ملعرفة العالقة بني مفهوم الذات وكل من التحصيل الدراسي، والتوافق النفسي، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

دالة بني مفهوم الذات الكلي والتحصيل الدراسي، وكذلك عالقة ارتباطيه دالة بني مفهوم الذات والتوافق  ارتباطيةعالقة 

 النفسي.

( للكشف عن الفروق يف التوافق مع اجملتمع اجلامعي لطالب وطالبات جامعة 6993ويف دراسة قام هبا )مجل الليل، 

طالباً وطالبة وفقاً ملتغريات النوع، احلالة االجتماعية، اجلنسية،  665 فيصل يف اململكة العربية السعودية، على عينة قوامها

التخصص، مكان اإلقامة، الكلية، املستوى الدراسي. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ئج إىل وجود فروق تبعاً بني الطالب والطالبات يف درجة التوافق مع اجملتمع اجلامعي لصاحل الطالب، كما توصلت النتا

ملتغري مكان اإلقامة لصاحل املقيمني خارج املدينة اليت هبا اجلامعة، يف حني تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

 التوافق مع اجملتمع اجلامعي ابلنسبة لبقية متغريات الدراسة.
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ية واالجتماعية ذات الصلة ابلتوافق ( التعرف على أثر العوامل النفس6996وقد استهدفت دراسة )دمنهوري، 

طالبًا وطالبة من طلبة جامعة امللك عبد العزيز، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة  28الدراسي على عينة قوامها 

 إحصائية بني الطالب والطالبات يف درجة التوافق الدراسي لصاحل الطالب.

ماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما ابلتوافق النفسي ( بدراسة الذكاء االجت6992وقام )الداهري، وسفيان، 

طالباً وطالبة، ودلت نتائج الدراسة  322واالجتماعي لدى طلبة علم النفس يف جامعة تعز ابليمن على عينة تكونت من 

ة على متتع طلبة علم النفس يف جامعة تعز بتوافق نفسي واجتماعي مرتفع، كما بينت النتائج وجود عالقة ذات دالل

إحصائية بني الذكاء االجتماعي والتوافق االجتماعي والنفسي لدى عينة الدراسة، كذلك وجدت فروق ذات داللة 

إحصائية تبعاً ملتغري النوع لصاحل الذكور يف حني تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق النفسي تبعاً ملتغري 

 الجتماعي والقيم االجتماعية معاً.املرحلة الدراسية، وتبعاً ملتغري الذكاء ا

طالبًا وطالبة يف جامعة السلطان قابوس بعمان  6226( دراسة على عينة قوامها 6999وأجرى )سليمان، واملنيزل، 

هبدف معرفة درجة التوافق لدى الطلبة وعالقته ببعض املتغريات، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

 ميي تعزي لكل من التحصيل والكفاءة األكادميية.التوافق األكاد
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بدراسة للتعرف على مشكالت التوافق اجلامعي واالنسجام لدى الطالبات  (Samuel, 1999)وقام صموئيل 

طالبة من الطالبات املستجدات، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود  346املستجدات، وتكونت عينة الدراسة من 

 بات املستجدات يف التوافق اجلامعي.مشكالت وصعوابت لدى الطال

هبدف معرفة مدى االختالف يف استخدام اسرتاتيجيات التوافق اجلامعي لدى   (Tuna, 2003)وأجرت توان دراسة 

من الوالايت  445من تركيا و  698طالباً وطالبة منهم  6643طلبة السنة األوىل يف اجلامعة، وتكونت عينة الدراسة من 

ة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق لدى أفراد العينة يف كل من التوافق الوجداين والتوافق األكادميي املتحدة األمريكي

 لصاحل الطلبة األمريكان، يف حني تبني وجود فروق يف التوافق اجلامعي وحتقيق اهلدف بشكل عام لصاحل الطلبة األتراك.

إىل معرفة العالقة بني التوافق مع اجملتمع اجلامعي واالجتاه حنو ( واليت هدفت 2006ويف دراسة )اجلبوري، واحلمداين، 

وبيئة السكن، والقسم الذي يدرس فيه  السنة الدراسية، والتخصص،و  الدراسي وبعض املتغريات كالنوع، التخصص

أنه كلما تقدم  طالبًا وطالبة من طلبة جامعة املرج يف ليبيا، وأسفرت نتائج الدراسة على 460الطالب، على عينة قوامها 

الطالب يف دراسته اجلامعية ازداد توافقه مع اجملتمع اجلامعي، حيث إن التوافق مع اجملتمع اجلامعي واالجتاه حنو 

التخصصات الدراسية كان إجيابياً، وأن هناك أتثريًا معنواًي يف إحداث التوافق يتمثل يف االجتاه حنو التخصص، ومستوى 

 ، يف حني تبني عدم وجود أتثري معنوي يف ابقي متغريات الدراسة.السنة الدراسية يف اجلامعة
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( إىل معرفة واقع التوافق اجلامعي )االجتماعي، والدراسي، 2009كما هدفت دراسة )حبايب، وأبو مرق، 

 499طالبًا و  346واالنضباطي، واالنفعايل( لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية يف فلسطني على عينة تكونت من 

. وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن التوافق اجلامعي لدى أفراد العينة جبميع أبعاده األربعة إجيايب وأن الذكور أكثر طالبة

 توافقاً من اإلانث يف الدرجة الكلية للتوافق.

واليت أجريت ملعرفة  (Abdullah, Elias, Mahyuddin & Uli, 2009)وقد أوضحت دراسة عبد هللا وآخرين 

الطالب اجلامعيني يف ماليزاي خالل العام األول يف اجلامعة من حيث أثر النوع والتحصيل األكادميي على مدى توافق 

طالبًا وطالبة، أن التوافق اجلامعي للطالب والطالبات كان بدرجة معتدلة، وأن الذكور كانوا أكثر  280عينة تكونت من 

األكادميي للطلبة يتأثر ابلتوافق اجلامعي الكلي واألكادميي توافقًا من اإلانث، يف حني أوضحت النتائج أن التحصيل 

 والشخصي والعاطفي.

 تعليق على الدراسات السابقة

يتضح من العرض السابق للدراسات اليت تناولت موضوع توافق الطالب والطالبات مع احلياة اجلامعية أن هذه 

مدى التوافق اجلامعي لعدد من املتغريات، وقد أظهرت الدراسات هدفت للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف 

نتائجها اختالفا يف بعض اجلوانب ويعود ذلك الختالف العينة ونوعها )طالب _ طالبات( وحجمها وخلفيتها الثقافية 
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 ,Tuna)واالجتماعية اليت تنتمي إليها. إضافة إىل أن بعض هذه الدراسات استهدف الطالب املستجدين يف اجلامعة 

2003; Abdulah et al…, 2009)  ،(.2009؛ حبايب، وأبو مرق، 6999)سليمان، واملنيزل 

ومن املفرتض أن االختالف والتضارب يف نتائج الدراسات اليت مت عرضها يشري إىل أمهية استمرارية البحث يف موضوع 

أجريت على عينات من جمتمعات التوافق اجلامعي للطالب والطالبات؛ وحيث إن الكثري من الدراسات اليت مت ذكرها 

( واليت مت تطبيقها على طالب وطالبات جامعة امللك 6993خمتلفة عن البيئة السعودية فيما عدى دراسة )مجل الليل، 

( واليت أجريت على طالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز يف 6996فيصل يف املنطقة الشرقية ودراسة )دمنهوري، 

احلالية ميكن أن متثل إضافة وإثراء لنتائج البحث يف هذا اجملال وذلك الختالف متغريات  مدينة جدة، فإن الدراسة

 الدراسة وجمتمعها والفرتة الزمنية الفاصلة بينها.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 استخدم يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي املقارن وذلك نظراً ملالءمته لطبيعة املشكلة ومتغرياهتا.

 ع الدراسةجمتم

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات البكالوريوس يف كلية الرتبية جبامعة القصيم املسجلني يف الفصل 

( طالبًا وطالبة يف قسمي علم النفس والرتبية 2852) عددهم والبالغ ـه6432 -6436الدراسي الثاين للعام اجلامعي 

 وال متنح درجة البكالوريوس. اخلاصة، أما األقسام األخرى فهي أقسام علمية
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 عينة الدراسة

 عينة تقنني األداة

طالب وطالبة من طالب   600مت تقنني املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية على البيئة السعودية وذلك بتطبيقه على 

اف معياري سنة واحنر  20، 22سنة مبتوسط عمر  22و  69كلية الرتبية )عينة استطالعية( ترتاوح أعمارهم ما بني 

 سنة مت استبعادهم من عينة الدراسة األساسية. 6.28

 عينة الدراسة األساسية

( طالبًا وطالبة يف كلية الرتبية جبامعة القصيم اختريت ابلطريقة العشوائية، 860أجريت الدراسة على عينة قوامها )

استكماهلا من قبل املفحوصني، وقد ( استبانة لعدم 24( ومت استبعاد )865وبلغت حصيلة االستباانت املسرتجعة )

سنة  20.35( من جمتمع الدراسة، متوسط أعمارهم %20( طالبًا وطالبة وبنسبة )494بلغت عينة الدراسة النهائية )

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة يف ضوء متغريات )النوع، والعمر، 6سنة وابجلدول رقم ) 6.46ابحنراف معياري 

 ستوى الدراسي، واملعدل الرتاكمي(:والتخصص الدراسي، وامل

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة1اجلدول رقم )

 النسبة العدد املتغري

 6،46 230 ذكور النوع

 4،83 264 إانث

 6،29 644 سنة 20 -65من  العمر

 2،63 263 سنة 22 -20من 

 6،62 52 سنة فأكثر 22من 

 22،60 356 تربية خاصةالتخصص 
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 9،22 663 نفسعلم  الدراسي

املعدل 
 الرتاكمي

 %25،84 646 فأكثر( 4ممتاز )

 %86،42 284 (4_ أقل من 3جيد جداً )

 %20،04 99 (3أقل من  -2جيد )

 %0 -- (2ضعيف )أقل من 

املستوى 
 الدراسي

 2،62 58 األول

 4،69 96 الثاين

 2،63 68 الثالث

 30،0 645 الرابع

 2،4 23 اخلامس

 62،6 60 السادس

 0،3 68 السابع

 0،4 2 الثامن

 أداة الدراسة
، تعريب وإعداد Baker & Sirykبيكر وسريك  (ATCS)استخدم يف الدراسة مقياس التوافق مع احلياة اجلامعية 

 (.2002على عبد السالم علي )

( عبارة، 68التوافق األكادميي )( عبارة تقيس التوافق مع احلياة اجلامعية يف أبعاده األربعة: 36ويتكون املقياس من )

( عبارات، 5( عبارات، وااللتزام بتحقيق األهداف )5( عبارات، والتوافق الشخصي ـ العاطفي )8والتوافق االجتماعي )
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وعلى املفحوص أن خيتار إجابة من ثالث إجاابت )تنطبق متاماً، وأتخذ ثالث درجات(، )تنطبق إىل حد ما، وأتخذ 

 وأتخذ درجة واحدة(.درجتان(، )ال تنطبق 

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس

 أوال: الصدق

( من صدقه ابستخدام الصدق الظاهري وذلك بعرض املقياس على 2002أتكد ُمعد املقياس علي عبد السالم علي )

من  %50جمموعة من احملكمني املتخصصني يف الرتبية وعلم النفس، وحصلت عبارات املقياس على نسب اتفاق تعدت 

دد احملكمني، وكذلك مت التأكد من صدقه ابستخدام التحليل العاملي لألبعاد األربعة للمقياس وأكدت النتائج تشبع ع

 (.9 -5، ص 2002د السالم علي )من التباين، علي عب 25.9سر حوايل أبعاد املقياس على عامل واحد يف

العاملي للتأكد من تشبع أبعاد املقياس على عامل  ويف الدراسة احلالية مت التأكد من صدق املقياس ابستخدام الصدق 

كامن واحد وهو التوافق مع احلياة اجلامعية، وذلك ابستخدام طريقة املكوانت األساسية والتدوير املائل واالعتماد على 

 0.3 >صحيح واعتبار التشبعات جوهرية إذا كانت  6حمك كيزر ابعتبار العامل هام وجوهري إذا زاد جذره الكامن عن 

 (:2فكانت النتائج كما هي موضحة ابجلدول رقم )
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 ( نتائج التحليل العاملي ألبعاد مقياس التوافق مع احلياة اجلامعة2اجلدول رقم )

 االشرتاكيات تشبعات العوامل أبعاد املقياس

 0.44 0.66 التوافق األكادميي

 0.88 0.24 التوافق االجتماعي

 0.84 0.23 التوافق الشخصي ـ العاطفي

 0.44 0.62 االلتزام بتحقيق األهداف

 6.92 اجلذر الكامن

 %49.20 نسبة التباين

( أن األبعاد األربعة ملقياس التوافق مع احلياة اجلامعية تتشبع على عامل واحد يفسر حوايل 2يتضح من اجلدول رقم )

 نية.من التباين الكلي وهو ما يؤكد صدق املقياس وانتماء األبعاد لنفس الب 49%

 اثنيا  الثبات:

( أن معامالت الثبات ألفا ـ كرونباخ والتجزئة النصفية 5، ص 2002أوضح ُمعد املقياس علي عبد السالم على )

وهي معامالت ثبات جيدة ومقبولة. ويف الدراسة احلالية مت التأكد من ثبات  0.52و  0.26للمقياس تراوحت ما بني 

 (3اخ لألبعاد املختلفة فكانت كما هي موضحة ابجلدول رقم )املقياس حبساب معامالت ألفا ـ كرونب

 ( معامالت ثبات ألفا ـ كرونباخ ملقياس التوافق مع احلياة اجلامعية4اجلدول رقم )

التوافق الشخصي ـ  التوافق االجتماعي التوافق األكادميي األبعاد
 العاطفي

التوافق مع احلياة  االلتزام بتحقيق األهداف
 اجلامعية

مالت ألفا ـ  معا
 كرونباخ

0.52 0.22 0.26 0.56 0.55 
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( أن للمقياس معامالت ثبات مرتفعة تدل على متتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات، ومما 3يتضح من اجلدول رقم )

 سبق تتأكد صالحية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة

 الدراسة مت استخدام معامالت االرتباط ومعامل ألفا ـ كرونباخ والتحليل العاملي. ـ للتأكد من صدق وثبات أداة

ـ مت استخدام املتوسط احلسايب يف اإلجابة على السؤال األول للتعرف على مدى التوافق مع احلياة اجلامعية لدى 

 طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم.

جابة عن السؤال الثاين والرابع وذلك للتعرف على الفروق ذات الداللة يف التوافق يف اإل T-Testـ مت استخدام اختبار 

وإانث( ومتغرب التخصص الدراسي )علم نفس ـ تربية  –مع احلياة اجلامعية وأبعاده الفرعية وفقًا ملتغري النوع )ذكور 

 خاصة(.

يف اإلجابة على السؤال الثالث واخلامس والسادس  One way ANOVAـ مت استخدام حتليل التباين األحادي 

وذلك للتعرف على الفروق ذات الداللة يف التوافق مع احلياة اجلامعية وأبعاده الفرعية وفقًا ملتغريات العمر، املستوى 

 الدراسي، املعدل الرتاكمي.
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 نتائج الدراسة وتفسرياتها:

 نتائج السؤال األول

الية على اآليت: ما مدى توافق طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم مع ينص السؤال األول للدراسة احل

 احلياة اجلامعية؟

ولإلجابة على السؤال مت حساب املتوسط احلسايب لدرجات طالب وطالبات كلية الرتبية جبامعة القصيم يف التوافق مع 

 (:4ل رقم )احلياة اجلامعية وأبعاده الفرعية فكانت كما هي موضحة يف اجلدو 

 (. مدى التوافق مع احلياة اجلامعية لدى طالب وطالبات كلية الرتبية جامعة القصيم9اجلدول رقم )

 
 التوافق مع احلياة اجلامعية

 نسبة التوافر الدرجات الفعلية الدرجات املتوقعة
 املتوسط أقصى درجة أقل درجة أقصى درجة أقل درجة

 %66.38 29.56 42 69 48 68 التوافق األكادميي
 %65.06 60.26 68 6 68 8 التوافق االجتماعي

 %24.26 62.56 24 60 24 5 التوافق الشخصي ـ العاطفي
 %56.46 69.88 24 60 24 5 االلتزام بتحقيق األهداف

 %69.26 22.43 600 83 605 36 الدرجة الكلية
                                                                                                                                    

ومن خالل نتائج السؤال األول يتضح أن مدى التوافق مع احلياة اجلامعية لدى طالب وطالبات كلية الرتبية جبامعة 

بة فوق املتوسطة وتدل وهي نس %26.69القصيم من حيث التوافق الكلي يقع يف درجة جيدة حيث بلغت نسبة التوافر 

 (Abdullah et al., 2009)على أن التوافق مرتفع إىل حد ما. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة عبد هللا وآخرين 

واليت أسفرت نتائجها على أن التوافق اجلامعي للطالب والطالبات كان بدرجة معتدلة؛ أما من حيث توافق الطالب 
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فقد اتضح أنه إجيايب ويقع يف درجة مرتفعة وقد كان ترتيب األبعاد األربعة على النحو اآليت:  والطالبات يف األبعاد األربعة

)االلتزام بتحقيق األهداف، والتوافق الشخصي ـ العاطفي، والتوافق االجتماعي، والتوافق األكادميي(. ويالحظ أن التوافق 

افق األربعة، ويرى الباحث أن ذلك رمبا يعود لرتكيز الطالب يف املرتبة األخرية من حيث ترتيب أبعاد التو  أيت األكادميي

والطالبات على اجلانب األكادميي والرغبة يف احلصول على درجات عالية أو تقادير مرتفعة يف املقررات الدراسية تؤهلهم 

جهة نظر غالبية لالنتقال من مستوى إىل مستوى آخر، إضافة إىل أن مقياس جناح الطالب أو الطالبة يف اجلامعة من و 

الطلبة أو من احمليطني هبم يرتبط حبصوهلم على معدالت جيدة، كل ذلك جيعل الطالب والطالبات حتت أتثري ضغوط قد 

ينتج عنها ضعف يف التحصيل الدراسي أو ضعف يف بناء عالقات اجتماعية مع األساتذة والزمالء، مما يؤدي ابلتايل إىل 

 حدوث ضعف يف التوافق األكادميي.
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 نتائج السؤال الثاني

ينص السؤال الثاين للدراسة احلالية على اآليت: هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى 

 طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم تعزي ملتغري النوع )ذكور، إانث(؟

 Independent Samples T-Testستقلة لإلجابة على السؤال مت استخدام اختبار )ت( للمجموعات امل

للكشف عن داللة الفروق بني الذكور واإلانث يف التوافق مع احلياة اجلامعية فكانت النتائج كما هي موضحة ابجلدول 

 (:8رقم )

 ( يف التوافق مع احلياة اجلامعية269( واإلانث )ن= 241(. داللة الفروق بني الذكور )ن= 4اجلدول رقم )

 مستوى الداللة درجات احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط النوع حلياة اجلامعيةالتوافق مع ا

 غري دالة 492 6.36 3.38 29.63 ذكور التوافق األكادميي

 3.55 30.06 إانث

 0.06 492 2.95 6.28 9.93 ذكور التوافق االجتماعي

 2.60 60.48 إانث

 0.06 492 3.42 2.35 62.39 ذكور التوافق الشخصي ـ العاطفي

 2.66 65.65 إانث

 0.06 492 3.22 2.48 69.05 ذكور االلتزام بتحقيق األهداف

 2.63 69.98 إانث

 0.06 492 3.56 6.92 26.03 ذكور الدرجة الكلية للتوافق

 5.00 25.64 إانث
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 الذكور واإلانث يف التوافق األكادميي كبعد من أبعاد ( أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني8) يتضح من اجلدول رقم

بني الذكور واإلانث يف )التوافق  0.06التوافق مع احلياة اجلامعية، يف حني توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

الفروق لصاحل االجتماعي، والتوافق العاطفي ـ الشخصي، وااللتزام بتحقيق األهداف( كأبعاد للتوافق مع احلياة اجلامعية و 

بني الذكور واإلانث يف التوافق مع احلياة  0.06اإلانث. كما دلت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

 اجلامعية )درجة كلية( والفروق لصاحل اإلانث.

حث أن توافق والنتائج السابقة تعين يف جمملها أن اإلانث أكثر توافقًا مع احلياة اجلامعية من الذكور، ويرى البا

الطالبات مع احلياة اجلامعية أكثر من الطالب يف الدراسة احلالية قد يعود إىل أن الطالبات حيققن ذاهتن من خالل 

التفاعل والتواصل االجتماعي مع زميالهتن واثبات جدارهتن عن طريق التفوق الدراسي، إضافة إىل أن الطالبات يستفدن 

يف اجلامعة )املكتبة اجلامعية، واألندية الطالبية، وممارسة اهلواايت...إخل( خالل  من اخلدمات واألنشطة املتاحة هلن

تواجدهن داخل احلرم اجلامعي أكثر من الطالب، وذلك بسبب أهنن يف الغالب ال يغادرن احلرم اجلامعي إال يف هناية 

 الدراسية. اليوم الدراسي بعكس الطالب الذين يف الغالب ال يتواجدون إال خالل احملاضرات

، حبايب، وأبو 6992؛ الداهري، وسفيان، 6993وختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسات )مجل الليل، 

واليت أشارت نتائجها إىل أن الطالب  (Harris & Antone, 1985, Abdullah et al, 2009)( 2009مرق، 

نتائج الدراسة احلالية مع ما توصلت له دراسة ستون  أكثر توافقًا مع احلياة اجلامعية من الطالبات، يف حني تتفق

(Stoner, 1981) .من حيث إن الطالبات أكثر توافقاً مع احلياة اجلامعية من الطالب 
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 نتائج السؤال الثالث

ينص السؤال الثالث للدراسة احلالية على اآليت: هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى 

 فأكثر(؟ 22سنة، 22 - 20سنة،  20 650ب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم تعزي ملتغري العمر )طال

للكشف عن داللة الفروق  One Way ANOVAلإلجابة على السؤال مت استخدام حتليل التباين أحادي االجتاه 

( واجلدول 6ت النتائج كما هي موضحة ابجلدول رقم )ملتغري العمر فكان وفقاً  يف التوافق مع احلياة اجلامعية وأبعاده الفرعية

 (:2رقم )

 (. املتوسطات واالحنرافات املعيارية للتوافق مع احلياة اجلامعية يف ضوء العمر6اجلدول رقم )

 العمر

التوافق مع احلياة 
 اجلامعية

 (74سنة فأكثر )ن=  22 (264)ن=  22إىل  21من  (199)ن=  21إىل  14من 

 احنراف متوسط
 معياري

احنراف  متوسط
 معياري

احنراف  متوسط
 معياري

 3.39 29.63 3.66 29.52 3.55 30.06 التوافق األكادميي

 6.29 60.65 2.05 60.23 6.58 60.69 التوافق االجتماعي

التوافق الشخصي ـ 
 العاطفي

62.26 2.50 65.06 2.39 62.68 2.88 

االلتزام بتحقيق 
 األهداف

69.92 2.82 69.39 2.20 69.40 2.64 

 6.92 26.32 2.40 22.49 5.38 22.93 الدرجة الكلية
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 (. داللة الفروق يف التوافق مع احلياة اجلامعية وفقا  ملتغري العمر7اجلدول رقم )

التوافق مع احلياة 
 اجلامعية

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

متوسط  درجات احلرية
 املربعات

مستوى  النسبة الفائية
 الداللة

 غري دالة 0.46 8.44 2 60.59 بني اجملموعات وافق األكادمييالت

 63.38 496 6888.96 داخل اجملموعات

  493 6866.50 الكلي

 غري دالة 0.03 0.63 2 0.26 بني اجملموعات التوافق االجتماعي

 3.52 496 6599.58 داخل اجملموعات

  493 6900.66 الكلي

التوافق الشخصي ـ 
 طفيالعا

 0.06 4.23 22.46 2 84.96 بني اجملموعات

 6.49 496 3654.85 داخل اجملموعات

  493 3239.49 الكلي

االلتزام بتحقيق 
 األهداف

 غري دالة 2.62 64.48 2 25.96 بني اجملموعات

 6.62 496 3228.82 داخل اجملموعات

  493 3304.43 الكلي

 غري دالة 6.62 62.22 2 638.44 بني اجملموعات الدرجة الكلية 

 85.09 496 25823.25 داخل اجملموعات

  493 25685.22 الكلي

( أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف أبعاد التوافق )التوافق األكادميي، والتوافق 2يتضح من اجلدول السابق رقم )

كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف الدرجة الكلية االجتماعي، وااللتزام بتحقيق األهداف( تعزي ملتغري العمر،  

يف التوافق العاطفي ـ الشخصي  0.06للتوافق تعزي ملتغري العمر، يف حني اتضح وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
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املختلفة مت  كبعد للتوافق مع احلياة اجلامعية وفقًا ملتغري العمر، وللكشف عن الفروق ذات الداللة بني جمموعات العمر

 (5كأسلوب للمقارانت البعدية فكانت النتائج كما هي موضحة ابجلدول رقم )  LSDاستخدام اختبار أقل فرق دال 

 (. داللة الفروق يف التوافق العاطفي ـ الشخصي يف ضوء العمر4اجلدول رقم )

   21إىل  14من  العمر

 17.76م=

   22إىل  21من 

 14.16م= 

 22إىل  20من 

 65.06م= 

0.30  

 سنة فأكثر 22

 62.68م= 

0.66 0.96** 

 0.06، ** دالة عند مستوى 0.08*دالة عند مستوى 

 22 -20بني جمموعة عمر من  0.06( أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى 5يتضح من اجلدول السابق رقم )

سنة، بينما مل تكن  22 -20عمر من  سنة فأكثر يف التوافق العاطفي ـ الشخصي لصاحل جمموعة 22وجمموعة عمر من 

سنة  22أو جمموعة عمر من  22 -20وجمموعة عمر من  20 -65هناك فروق دالة إحصائيًا بني جمموعة عمر من 

يف التوافق العاطفي ـ الشخصي، وجمموعة  اجملموعاتسنة فأكثر هي اقل  22عمر من  فأكثر، وهو ما يوضح أن جمموعة

 م وعات يف التوافق العاطفي ـ الشخصي.هي أفضل اجل 22 -20عمر من 

وعات يف التوافق العاطفي ـ الشخصي رمبا يكون سنة فأكثر كانت أقل اجملم 22ر من ويرى الباحث أن جمموعة عم

سنة قد قاربوا على التخرج من اجلامعة مما قد جيعل تفكريهم ينشغل يف مسألة  22سببه أن الطالب والطالبات يف عمر 
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ل من مرحلة الدراسة إىل مرحلة العمل والبحث عنه وبداية حياة جديدة خمتلفة عن احلياة اجلامعية، التخرج واالنتقا

 وابلتايل قد يكون هذا األمر مقلقاً للبعض مما يؤدي الخنفاض مستوى التوافق العاطفي ـ الشخصي لديهم.

 نتائج السؤال الرابع

جد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى ينص السؤال الرابع للدراسة احلالية على اآليت: هل تو 

 طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم تعزي ملتغري التخصص الدراسي )علم نفس، تربية خاصة(؟

 Independent Samples T-Testللمجموعات املستقلة  ()تعلى السؤال مت استخدام اختبار  لإلجابة

بني طلبة قسم علم النفس وطلبة قسم الرتبية اخلاصة يف التوافق مع احلياة اجلامعية فكانت  للكشف عن داللة الفروق

 (:9النتائج كما هي موضحة ابجلدول رقم )
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( يف التوافق 441( والرتبية اخلاصة )ن= 114(. داللة الفروق بني ختصصي علم النفس )ن= 4اجلدول رقم )
 مع احلياة اجلامعية.

التخصص  اجلامعيةالتوافق مع احلياة 
 الدراسي

مستوى  درجات احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط
 الداللة

 غري دالة 492 0.65 3.69 29.54 تربية خاصة التوافق األكادميي

 3.82 29.96 علم نفس

 0.08 492 2.04 6.99 60.66 تربية خاصة التوافق االجتماعي

 6.58 60.84 علم نفس

 غري دالة 492 6.22 2.49 62.23 تربية خاصة لشخصي ـ العاطفيالتوافق ا

 2.26 65.02 علم نفس

 0.06 492 2.50 2.89 69.32 تربية خاصة االلتزام بتحقيق األهداف

 2.82 20.64 علم نفس

 0.06 492 6.92 2.66 22.06 تربية خاصة الدرجة الكلية للتوافق

 2.86 25.66 علم نفس

( أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف )التوافق األكادميي، والتوافق العاطفي ـ 9اجلدول السابق رقم ) يتضح من

الشخصي( كأبعاد للتوافق مع احلياة اجلامعية بني طلبة ختصص علم النفس وطلبة ختصص الرتبية اخلاصة. يف حني توجد 

كبعد من أبعاد التوافق مع احلياة اجلامعية بني طلبة ختصص يف التوافق االجتماعي   0.08فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

علم النفس وطلبة ختصص الرتبية اخلاصة لصاحل طلبة ختصص علم النفس. كذلك توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

لبة ختصص يف االلتزام بتحقيق األهداف كبعد من أبعاد التوافق مع احلياة اجلامعية بني طلبة ختصص علم النفس وط 0.06

يف التوافق مع  0.08الرتبية اخلاصة لصاحل طلبة ختصص علم النفس. إضافة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
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احلياة اجلامعية )الدرجة الكلية( بني طلبة ختصص علم النفس وطلبة ختصص الرتبية اخلاصة لصاحل طلبة ختصص علم 

( واليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات 6993تائج دراسة )مجل الليل، النفس، وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع ن

 داللة إحصائية يف التوافق مع احلياة اجلامعية تعزي ملتغري التخصص يف اجلامعة.

ومن خالل النتائج السابقة يتضح أن طلبة ختصص علم النفس أكثر توافقًا مع احلياة اجلامعية سواء يف بعدي التوافق 

اللتزام بتحقيق األهداف أو الدرجة الكلية للتوافق، وهذا رمبا يعزي لطبيعة بعض املقررات الدراسية يف قسم األكادميي وا

علم النفس من حيث تناوهلا للتوافق النفسي والصحة النفسية مما جيعل الطلبة أكثر وعيًا ابلتوافق من زمالئهم يف الرتبية 

 اخلاصة.

 نتائج السؤال اخلامس

مس للدراسة احلالية على اآليت: هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى ينص السؤال اخلا

طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم تعزي ملتغري املستوى الدراسي )األول، والثاين، الثالث، الرابع، اخلامس، 

 السادس، السابع، الثامن(؟

للكشف عن داللة الفروق  One Way ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه  لإلجابة على السؤال مت استخدام

يف التوافق مع احلياة اجلامعية وأبعاده الفرعية وفقًا ملتغري املستوى الدراسي فكانت النتائج كما هي موضحة ابجلدول رقم 

 (:66( واجلدول رقم )60)
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 ق مع احلياة اجلامعية يف ضوء املستوى الدراسي( املتوسطات واالحنرافات املعيارية للتواف11اجلدول رقم )

التوافق مع 
 اجلامعيةاحلياة 

املستوى 
 الدراسي

التوافق الشخصي ـ  التوافق االجتماعي التوافق األكادميي
 العاطفي

االلتزام بتحقيق 
 األهداف

 الدرجة الكلية

احنراف  متوسط
 معياري

احنراف  متوسط
 معياري

احنراف  متوسط
 معياري

راف احن متوسط
 معياري

احنراف  متوسط
 معياري

 5.22 29.69 2.83 20.26 2.65 65.62 6.92 60.48 3.25 30.6 األول

 2.22 22.03 2.49 69.64 2.56 62.39 6.69 60.09 3.68 29.90 الثاين

 2.55 25.45 2.46 69.26 2.86 65.22 2.06 60.35 3.94 30.62 الثالث

 2.62 22.20 2.56 69.35 2.39 65.63 2.36 60.24 3.65 29.46 الرابع

 2.25 26.66 2.28 69.39 2.60 62.04 6.22 60.04 3.44 30.63 اخلامس

 6.25 28.90 2.64 65.58 2.23 62.88 6.86 9.93 3.32 29.82 السادس

 8.49 24.25 2.56 65.23 2.03 66.40 6.23 60.00 3.06 29.23 السابع

 6.40 25.00 6.46 26.00 3.84 68.80 2.53 60.00 3.84 36.80 الثامن
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 (. داللة الفروق يف التوافق مع احلياة اجلامعية وفقا  ملتغري املستوى الدراسي11اجلدول رقم )

التوافق مع احلياة 
 اجلامعية

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

متوسط  درجات احلرية
 املربعات

مستوى  النسبة الفائية
 الداللة

 غري دالة 0.69 9.65 2 64.25 تبني اجملموعا التوافق األكادميي

 63.35 456 6802.82 داخل اجملموعات

  493 6866.50 الكلي

 غري دالة 0.82 2.02 2 64.64 بني اجملموعات التوافق االجتماعي

 3.55 456 6558.92 داخل اجملموعات

  493 6900.66 الكلي

التوافق الشخصي ـ 
 العاطفي

 0.08 2.40 68.42 2 605.26 بني اجملموعات

 6.44 456 3260.56 داخل اجملموعات

  493 3239.49 الكلي

االلتزام بتحقيق 
 األهداف

 غري دالة 2.02 63.32 2 93.82 بني اجملموعات

 6.66 456 3260.56 داخل اجملموعات

  493 3304.43 الكلي

 دالةغري  6.82 52.44 2 662.09 بني اجملموعات الدرجة الكلية 

 82.26 456 25046.64 داخل اجملموعات

  493 25685.23 الكلي

( أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف )التوافق األكادميي، والتوافق االجتماعي، 66يتضح من اجلدول السابق رقم )

كما أنه ال توجد فروق دالة راسي.  للتوافق مع احلياة اجلامعية تعزي ملتغري املستوى الد كأبعادوااللتزام بتحقيق األهداف(  
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وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )مجل اليل، . إحصائيا يف الدرجة الكلية للتوافق وفقا ملتغري املستوي الدراسي

( حيث توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق مع احلياة اجلامعية تعزي للمستوايت 6993

( واليت أشارت إىل 2006ودراسة )اجلبوري، واحلمداين،  (Stoner, 1981)ف مع دراسة ستونر الدراسية، يف حني ختتل

وجود عالقة اجيابية بني ارتفاع درجة توافق الطالب مع احلياة اجلامعية وارتفاع املستوى الدراسي امللتحقني فيه. وعلى 

يف التوافق العاطفي ـ  0.08ائيًا عند مستوى اجلانب اآلخر فقد أظهرت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق دالة إحص

الشخصي كبعد للتوافق مع احلياة اجلامعية وفقًا ملتغري املستوى الدراسي. وللكشف عن الفروق ذات الداللة بني 

كأسلوب للمقارانت البعدية فكانت النتائج كما هي   LSDجمموعات العمر املختلفة مت استخدام اختبار أقل فرق دال 

 (:62دول رقم )موضحة ابجل

 ( داللة الفروق يف التوافق الشخصي ـ العاطفي بني املستوايت الدراسية املختلفة12اجلدول رقم )

املستوى 
 األول 

 األول

م= 
14.12 

 الثاين

م= 
17.44 

 الثالث

م= 
14.22 

 الرابع

م= 
14.14 

 اخلامس

م= 
17.19 

 السادس

م= 
17.44 

 السابع

م= 
16.91 

 الثاين

 62.39م= 

0.23       

 الثالث

 65.22م= 

-0.60 -0.53*      
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 الرابع

 65.63م= 

-0.06 -0.24* 0.09     

 اخلامس

 62.04م= 

6.05 0.38 6.65 6.09    

 السادس

 62.88م= 

0.82 -0.66 0.62 0.85 -0.86   

 السابع

 66.40م= 

6.22** 0.99 6.52** 6.23** 0.64 6.68  

 الثامن

 68.80م= 

2.62 6.59 2.22 2.63 6.84 2.08 0.90 

 0.06، ** دالة عند مستوى 0.08*دالة عند مستوى 

يف التوافق العاطفي ـ  0.08( يتضح أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 62من اجلدول السابق رقم )

الشخصي بني جمموعة طالب املستوى الثاين وجمموعة طالب املستوى الثالث والفروق لصاح طالب املستوى الثالث. يف 

يف التوافق العاطفي ـ الشخصي بني جمموعة طالب املستوى الثاين،  0.08حني توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

 0.06وجمموعة طالب املستوى الرابع والفروق لصاحل طالب املستوى الرابع، كما توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

ستوى السابع وجمموعة طالب املستوى األول وكذلك طالب يف التوافق العاطفي ـ الشخصي بني جمموعة طالب امل
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لصاحل طالب املستوى األول، وطالب املستوى الثالث، وطالب  والفروق املستوى الثالث وكذلك طالب املستوى الرابع

 املستوي الرابع.

ة اجلامعية ينخفض ـ الشخصي كبعد من أبعاد التوافق مع احليا العاطفيومما سبق يتضح أن توافق الطالب والطالبات 

يف املستوى الثاين مث يعود لالرتفاع يف املستوى الثالث ويستمر كذلك يف املستوى الرابع مث يبدأ يف االخنفاض مرة أخرى 

واليت   (Nichols, 1980)إىل أن يصل ألدىن مستوايته يف املستوى السابع. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة نيكولز 

ين هم يف املستوايت الدراسية العليا أكثر تشاؤمًا وأقل محاسًا وأقل قدرة على االستمرار يف أظهرت أن الطالب الذ

النجاح واملنافسة من الطالب املستجدين، ويرى الباحث أن ذلك رمبا يعود إىل أن الطالب والطالبات يف املستوايت 

قبلية املرسومة نظراً لقرب التخرج من اجلامعة وما األخرية يف اجلامعة تزداد عليهم الضغوط بسبب التفكري يف اخلطط املست

 يتبع ذلك من البحث عن عمل أو الزواج وتكوين أسرة... إخل.

 نتائج السؤال السادس

ينص السؤال السادس للدراسة احلالية على اآليت: هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف التوافق مع احلياة اجلامعية لدى 

 3إىل أقل من  2ضعيف، من  2 جامعة القصيم تعزي ملتغري املعدل الرتاكمي )أقل من طالب وطالبات كلية الرتبية يف

 فأكثر ممتاز(؟". 4جيد جداً،  4إىل أقل من  3جيد، من 
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للكشف عن داللة الفروق  One Way ANOVAلإلجابة على السؤال مت استخدام حتليل التباين أحادي االجتاه 

اده الفرعية وفقًا ملتغري املعدل الرتاكمي فكانت النتائج كما هي موضحة ابجلدول رقم يف التوافق مع احلياة اجلامعية وأبع

 (:64( واجلدول رقم )63)

 ( املتوسطات واالحنرافات املعيارية للتوافق مع احلياة اجلامعية يف ضوء املعدل الرتاكمي14اجلدول رقم )

التوافق مع 

 اجلامعيةاحلياة 

املعدل 

 الرتاكمي

ـ  العاطفي التوافق التوافق االجتماعي كادمييالتوافق األ

 الشخصي

االلتزام بتحقيق 

 األهداف

 الدرجة الكلية

احنراف  متوسط

 معياري

احنراف  متوسط

 معياري

احنراف  متوسط

 معياري

احنراف  متوسط

 معياري

احنراف  متوسط

 معياري

 5.09 28.39 2.26 69.02 2.69 62.62 6.92 60.66 3.24 25.89 جيد

 2.39 22.34 2.68 69.44 2.45 62.25 6.56 60.96 3.49 29.94 داجيد ج

 2.40 29.00 2.26 20.02 2.93 62.92 6.56 60.36 3.62 30.89 ممتاز
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 ( داللة الفروق يف التوافق مع احلياة اجلامعية وفقا  ملتغري املعدل الرتاكمي19اجلدول رقم )

التوافق مع احلياة 
 اجلامعية

جمموع  مصدر التباين
 ملربعاتا

متوسط  درجات احلرية
 املربعات

مستوى  النسبة الفائية
 الداللة

 0.06 9.68 665.00 2 236.06 بني اجملموعات التوافق األكادميي

 62.59 496 6330.25 داخل اجملموعات

  493 6866.29 الكلي

 غري دالة 6.06 3.86 2 2.62 بني اجملموعات التوافق االجتماعي

 3.32 496 6683.28 عاتداخل اجملمو 

  493 6660.32 الكلي

ـ  التوافق العاطفي

 الشخصي

 غري دالة 0.86 3.22 2 2.43 بني اجملموعات

 6.85 496 3232.06 داخل اجملموعات

  493 3239.49 الكلي

االلتزام بتحقيق 

 األهداف

 غري دالة 4.58 32.06 2 64.02 بني اجملموعات

 6.60 496 3240.46 داخل اجملموعات

  453 3304.43 الكلي

 0.06 6.69 329.98 2 289.59 بني اجملموعات الدرجة الكلية 

 86.52 496 22595.54 داخل اجملموعات

  493 25685.23 الكلي
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عاطفي ـ ( أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف )التوافق االجتماعي، والتوافق ال64يتضح من اجلدول السابق رقم )

الشخصي، وااللتزام بتحقيق األهداف( كأبعاد للتوافق مع احلياة اجلامعية وفقًا ملتغري املعدل الرتاكمي. يف حني توجد 

يف التوافق األكادميي ويف التوافق مع احلياة اجلامعية )درجة كلية( وفقًا ملتغري  0.06فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

  LSDاملختلفة مت استخدام اختبار أقل فرق دال  اجملموعاتت الداللة بني الفروق ذااملعدل الرتاكمي، وللكشف عن 

 (:68كأسلوب للمقارانت البعدية فكانت النتائج كما هي موضحة ابجلدول رقم )

والتوافق مع احلياة اجلامعية )درجة كلية( يف ضوء  (. داللة الفروق يف التوافق األكادميي،14اجلدول رقم )
 كمياملعدل الرتا 

 التوافق مع احلياة اجلامعية )درجة كلية( التوافق األكادميي

املستوى 

 الدراسي

 جيد 

 24.44م= 

 جيد جدا 

 24.49م= 

املستوى 

 الدراسي

 جيد 

 74.44م= 

 جيد جدا 

 77.49م= 

 جيد جدا  

 29.94م= 

 جيد جداً  --- **6.38-

 22.34م= 

-6.98* --- 

 ممتاز

 30.89م= 

 ممتاز 0.68- **2.00-

29.00 

-3.66** -6.66* 

 0.06، ** دالة عند مستوى 0.08*دالة عند مستوى 
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بني  0.06( أنه ابلنسبة للتوافق األكادميي، توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى 68يتضح من اجلدول السابق رقم )

إحصائياً عند مستوى  جمموعة )جيد جداً( وجمموعة )جيد( والفروق لصاحل جمموعة )جيد جداً(، وكذلك توجد فروق دالة

بني جمموعة )ممتاز( وجمموعة )جيد( والفروق لصاحل جمموعة )ممتاز(، وبصفة عامة ميكن استنتاج أن التوافق  0.06

 األكادميي يزداد بزايدة املعدل الرتاكمي.

بني  0.08مستوى أما فيما يتعلق ابلتوافق مع احلياة اجلامعية )درجة كلية(، فقد اتضح وجود فروق دالة إحصائياً عند 

جمموعة )جيد جداً( وجمموعة )جيد( والفروق لصاحل جمموعة )جيد جداً(، وكذلك توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

بني جمموعة )ممتاز( وجمموعة )جيد( والفروق لصاحل جمموعة )ممتاز(، وكذلك توجد فروق دالة إحصائيًا عند  0.06

وعة )جيد جدا( والفروق لصاحل جمموعة )ممتاز(،وبصفة عامة ميكن استنتاج أن بني جمموعة )ممتاز( وجمم 0.08مستوى 

 ,Park)التوافق مع احلياة اجلامعية يزداد بزايدة املعدل الرتاكمي. وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة ابرك 

 ياة اجلامعية مع أقراهنم.واليت بينت أن الطالب ذوي التحصيل الدراسي املرتفع أكثر توافقاً مع احل (1982
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 توصيات الدراسة

 استنادا  إىل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية فإن الباحث يوصي مبا أييت:

توفري مراكز ووحدات لإلرشاد النفسي واالجتماعي واملهين واألكادميي يف اجلامعات وتقدمي خدماهتا للطالب  -

 اجههم مما سوف ينعكس إجياابً ينعكس على توافقهم اجلامعي.والطالبات هبدف تذليل الصعوابت اليت تو 

 عقد برامج إرشادية للطلبة املستجدين هبدف هتيئتهم نفسياً وتعريفهم ابألنظمة اجلامعية. -

إقامة احملاضرات والندوات اليت تتعلق بتحسني األداء األكادميي وطرق املذاكرة وتنظيم الوقت وبناء العالقات  -

 زمالء وأعضاء هيئة التدريس.االجتماعية مع ال

عقد برامج ودورات تدريبية للطلبة يف املستوايت األخرية هبدف التهيئة النفسية للتخرج من اجلامعة واالنتقال من  -

مرحلة الدراسة إىل مرحلة العمل والبحث عنه وبداية حياة جديدة، وذلك هبدف خفض مستوايت القلق اليت قد 

 ة وتؤثر على توافقهم اجلامعي.تصاحب بعض الطلبة يف هذه الفرت 

إجراء دراسات أخرى يف التوافق مع احلياة اجلامعية تتناول متغريات خمتلفة، كاحلالة االقتصادية للطالب اجلامعني 

 وأساليب التدريس وأساليب التقييم.
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Abstract. This study aims at identifying the adjustment to university in college of 

education students at Qassim University on four different dimensions (Academic, 

Social, Personal/Emotional, and Attachment/Goal Commitment). It attempts to 

explore the difference in the adjustment to university in the light of gender, age, 

major, level of study, and grade point average. The author used Baker and Siryk's 

Adjustment to College Scale (ATCS). Participants were 494 students (230 males and 

264 females representing 20% of the population). The findings revealed that the 

overall adjustment to university was positive (71.69%). The four dimensions rated as 

follow: Attachment/Goal Commitment 81.46%, Personal-Emotional Adjustment 74, 

21%, Social Adjustment 68.06%, and Academic Adjustment 66.35%. Results also 

show that there were significant differences due to gender variable. Female students 

seem to adjust more to university than do male students. In addition, the results 

revealed that the adjustment to university increased significantly with the high rate of 

student grade point average. Several recommendations were formulated in the light of 

findings. 
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