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  ملخص

دفت  ذه ه ي معره ة إل ه األربع  الدراس ق بمجاالت ع التواف ة واق ي،( ةف اعي، والدراس  االجتم
الي ع   ) واالنضباطي، واالنفع ي واق روق ف ة الف ى معرف دفت إل ا ه اح، آم ة النج ة جامع دى طلب ل

ر  والجنس، الكلية،(بينها فيما التوافق تبعا للمتغيرات موضع الدراسة والتفاعل   التخصص،  وتغيي
ان   ي مك ة ف ودواإلقام ة وج ق   و) الجامع اس التواف ان مقي تخدم الباحث ة اس داف الدراس ق أه لتحقي

ة من    ). ١٩٩٣(الجامعي أعده جمل الليل  نهم    ) ٨٤٥(وتألفت العين ة م ا وطالب ا  ) ٣٤٦(طالب طالب
انى  ) ٤٩٩(و ع       . ٢٠٠٧طالبة في الفصل الدراسي الث ع التوافق بجمي ائج عن أن واق وأسفرت النت

اده األربع ة ةأبع راد العين دى أف ة ل اعي ايجابي ال االجتم ى المج ة األول ي المرتب اء ف بة  ، إذ ج بنس
الي%)٧٤.٨( ه االنفع باطي%)٥٦.٤٧( ، يلي م االنض ي%)٥٤.٨٠( ، ث را الدراس  ، وأخي
ع التوافق في آل      ، آما أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا في  %)٥١.٥٣( واق

ال  ن المج اعي، والدراسي، واالنضباط(م ر ا )ياالجتم ي متغي ي ف روق ف ود ف ين وج ة، وتب لكلي
انية،   ات اإلنس الين        المجال االنفعالي لصالح الكلي روق في المج ذلك عدم وجود ف اعي  (وآ االجتم

الين . في متغير الجنس) واالنفعالي ) يالدراسي، واالنضباط  ( في حين تبين وجود فروق في المج
اث       ذآور في المجال االنضباطي ولصالح اإلن في المجال الدراسي،     في متغير الجنس لصالح ال

ر      ر  آما أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق في المجال االنضباطي في متغي التخصص،  تغيي
ة إحصائيا في المجاالت        روق دال ين وجود ف الي   ( بينما تب اعي، والدراسي، واالنفع ا  ) االجتم وفق

ر  ر لمتغي الين االج  تغيي ي المج روا تخصصهم ف م يغي ذين ل ة ال اعي التخصص، لصالح الطلب تم
ة        . والدراسي، والدرجة الكلية للتوافق ر اإلقام روق في متغي ى عدم وجود ف آما أشارت النتائج إل

الين   ي المج ة ف د الجامع ان تواج ي مك الي( ف باطي، واالنفع ي   ) االنض روق ف ت الف ين آان ي ح ف
اعي، والدراسي  ( المجالين ان       ) االجتم ذين يقيمون في مك ة ال ة، وفى    وجود لصالح الطلب الجامع

  .ضوء نتائج الدراسة تم ذآر بعض التوصيات
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Abstract 

This study aimed to examine the reality of adjustment in its social, 
educational, emotional and discipline-wise dimesions on the part of An-
Najah National University students.  It also aimed at reaching the 
difference in the adjustment reality and the interaction amongst its 
variables, namely, college, gender, major change and lodging in the 
university environment. To realize objectives of study, the two 
researchers used (the adjustment to university) questionnaire prepared by 
Jamal al-Leil (1993).  The sample consisted of 845 students, 346 of 
whom, male and 499, male, in the 2nd semester-2007/2008. One finding 
(of the study) was that the adjustment reality, across the four dimensions, 
was positive: 1st came the social dimension (74.8%), followed by the 
emotional (56.47%), third was the discipline factor (54.80%) and last, 
educational/academic study (51.53%). Another finding was that there 
were no statistically significant differences in the adjustment reality 
across the social, educational and discipline dimensions in regard to the 
college variable.  But differences were found in the emotional domain to 
the advantage of humanities faculties.  No differences, however, were 
found in the social and emotional domains in relation to the gender 
variable.  Notwithstanding, there were differences in the educational and 
discipline dimensions in relation to the gender factor to the advantage of 
males (in discipline) and to females (in the educational). Another finding 
was that there were no differences in the discipline dimension in relation 
to change of major variable.  However, statistically significant 
differences were found the social, educational and emotional level, in 
relation to change of major at variable to the advantage of students who 
did not change their major.  Results also showed no differences in the 
lodging variable in the emotional and discipline dimensions, but 
differences in the social and educational levels were in favor of students 
who lodged near campus.  Finally, recommendations were made in the 
light of study results.  
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  الخلفية النظرية للبحث

ة في التفاعل       حياة الجامعية لدى الطلبة لما لهمة في المهيحتل التوافق مرتبة  ار إيجابي من آث
أثر        ة يت اة الجامعي ات الحي االجتماعي والتحصيل األآاديمي في الجامعة فتوافق الطالب مع متطلب

ة    ه العقلي ة وقدرات ية واالجتماعي ه الشخص ه وبحاجات هوبجنس ة   مهارات ية واالجتماعي الدراس
ة                ا من أنظم ا فيه ة وم اة في الجامع ة الحي أثر بطبيع إن توافق الطالب يت ذا ف وظروفه األسرية، ل
ي   دمات ف ن خ ة م ه الجامع ا تقدم زمالء فضًال عم اتذة وال ع األس ات م اهج وعالق ات ومن وتعليم

ارات الشخصية           ة المه ار التخصص وفي تنمي ه في اختي اد والتوجي ة  مجاالت اإلرش واالجتماعي
  .لدى الطالب مع المجتمع الجامعي) األنا(والدراسية التي تعمل على تشكيل هوية 

ه، و         ًا ل تخدم رديف امل ويس اه الش ف بمعن وم التكي ق بمفه رتبط التواف رىوي ز  ي د العزي  عب
ى عنصرين  ) ١٩٩٥( ز عل ق ترتك ة التواف ة،  مهأن عملي وية الداخلي ا التس ين هم ين وم اهم ب التف

راد        : ويقصد بالتسوية الداخليةاألفراد،  ين األف اهم ب ا التف رار، أم اذ الق ايير اتخ إعادة النظر في مع
  . فهو منافسة الفرد ألهدافه وآماله وطموحاته مع اآلخرين ممن يتعامل معهم

ًا بالنسبة للتوافق      ) ١٩٩٧(وتشير قناوي  رد عنصرًا مهم بأن عامل المرونة في اتجاهات الف
ا        .االتجاه نحو اآلخرين النفسي والشخصي خاصة اك عوامل أساسية له إن هن ك ف وزيادة على ذل

ا   ة، منه دى الطلب ق ل داث التواف ي إح ر ف ر األث دود  : أآب رف ح ه، وأن يع ب نفس رف الطال أن يع
ه، وأن    ناتهإمكا التي يستطيع من خاللها أن يشبع حاجاته، وأن يدرك قدراته واستعداداته ومهارات

ارات الال ه المه وفر في ل تت ية، فضًال عن تقب ة والنفس ية واالجتماعي ه األساس باع حاجات ة إلش زم
ب   المًا يتجن رة ومس ؤثرات المتغي بة للم عًا بالنس ون متواض ث يك ة بحي ل واقعي ه بك رد ذات الف

 .الصراعات

وق الدراسي  ) ١٩٧٢(وأشار الخالدى  د   . إلى أن التوافق يرتبط ارتباطًا موجبًا مع التف ا أآ آم
ق، ويتفق   ) Viera,1980(فيرا  أن زيادة التحصيل الدراسي مرتبطة ارتباطًا موجبًا بزيادة التواف

أن  ذا الش ي ه ع ف واب  م ق انخفض     ) ١٩٧٤(الط كالت التواف ا زادت مش ه آلم ث أوضح أن حي
  .مستوى تحصيل الطالب

 اإلسراع في  التوافق مع الوسط الجامعي من المعيقات التي يستوجب على الطالب  عدم ويعد 
أقلم مع ا  الت األمر السهل وإنم يس ب ذا ل ا، وه دده دما يلتحق ب يتح ة، فعن ددة ومتنوع رات متع متغي

ة   ة بالجامع ى التوافق        ، الطلب ك العوامل المساعدة عل ات واسعة في تل دد  تظهر اختالف نظرًا لتع
، فبعض الطلبة ال يمتلكون المهارات الدراسية الكافية للنجاح  اليب التنشئة والتربية بصفة عامةأس

ات التعامل واستراتيجيات التفاعل       في  التعليم الجامعي، آما أنهم يختلفون فيما بينهم من حيث آلي
اليب التعامل مع الدراسة             ا ضعفت حصيلة الطالب من أس الي آلم ة، وبالت  ،مع الدراسة الجامعي

ّك ى        ش ة إل ر بعض الطلب ا يفتق ات، آم دة عقب ه ع ا فيواج ل مكوناته ي آ ة ف ة عقب ه الدراس لت ل
ار رانهم، والمه ع أق ة التفاعل م ة لعملي ة الالزم اك ات االجتماعي ة ارتباطيهن ين  ةعالق ة ب موجب

ر مشارآة في             ًا وأآث ر توافق يًا أآث ون دراس ة المتفوق ق، فالطلب مستوى التحصيل ومستوى التواف
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ًا     ر قلق النشاطات الدراسية الجامعية، في حين أن الطلبة الذين يواجهون صعوبات في الدراسة أآث
  .ل مشارآة في المشارآة الالمنهجيةوأق

  
  الدراسات السابقة

ويين،       احثين والترب ام الب ق باهتم وع التواف ي موض والس   حظ وس ونيك د درس رام فق
)Ramos, & Nicholas, 2007 (          ات في ة الكلي دى طلب ة والتكيف ل اءة الذاتي ين الكف ة ب العالق

ة       ط) ١٩٢(السنوات الدراسية الجامعية، وبلغت عينة الدراسة  ى أن طلب ائج عل د دلت النت ًا، وق الب
ى     ائج الدراسة عل السنة األولى من ذوي الكفاءة الذاتية العالية لديهم تكيف في آلياتهم، آما دلت نت
اتهم      .أن طلبة الكليات لمختلف السنوات من ذوي الكفاءة الذاتية العالية لديهم تكيف أفضل في آلي

ة     بدراسة هدفت إل) Smith, 2007(وقام سميث  اءة الذاتي ى الكف ة عل ى معرفة أثر السلطة الوالدي
ة الدراسة       ة، وتكونت عين والتقدير الذاتي لدى المراهقين وأثر هذه العوامل على التكيف في الكلي

ائج          طالب ) ٢٠٣(من  د دلت النت ة، وق اس التكيف في الكلي ة ومقي اءة الذاتي تعرضوا لمقياس الكف
رام    ون احت ذين يمتلك ة ال ى أن الطلب لوآي      عل ف الس ي التكي ة أفضل ف ة عالي اءة ذاتي ذات أو آف

ين  ) ٢٠٠٦(أجرى الجبوري والحمداني دراسة و .والعاطفي في الكلية هدفت إلى معرفة العالقة ب
ية و    و التخصصات الدراس اه نح امعي واالتج ع الج ع المجتم ق م ية  التواف نة الدراس نس والس الج

ه الطالب    والتخصص و درس في ذي ي ا     ،السكن والعمر ال ة قوامه ة   ) ٤١٠(مستخدمة عين من طلب
ل      في ليبيا، طبق عليهم مقياس التوافق مع الم) المرج(جامعة   جتمع الجامعي من إعداد جمل اللي

اه نحو التخصصات         ). ١٩٩٣( وأسفرت نتائج الدراسة أن التوافق مع المجتمع الجامعي واالتج
ان إيجاب ية آ أيالدراس اك ت ي  ثيرًاًا، وأن هن اه نحو التخصص، حداث التوإف ي االتج ل ف ق يتمث اف

  .مستوى السنة الدراسية في الجامعة، أما باقي المتغيرات فليس لها تأثير معنوي

ديني في التكيف النفسي         إالتعرف ) ٢٠٠٦(وحاول برآات  زام ال اه نحو االلت أثير االتج لى ت
امعي  ب الج ة بالطال رات المرتبط بعض المتغي ه ب اعي وعالقت نس، (واالجتم ر، والج العم

ة من   ) معمل األوعمل األب، والتحصيل األآاديمي، والتخصص، و طالب  ) ٢٠٠(وتكونت العين
نهم  وطا ة م ور، و) ١٠٠(لب ث  ) ١٠٠(ذآ داف البح ق أه اث، ولتحقي زام   إن اس االلت تخدم مقي اس

ديني و ائج   ال فرت نت داد الباحث، وأس ن إع ين م ال المقياس اعي وآ اس التكيف النفسي االجتم مقي
ة  ي   الدراس يفهم النفس توى تك ي مس ديني ف زام ال و االلت الب نح اه الط أثير التج ود ت ن وج ع

رات   لتزام الدينيواالجتماعي لصالح الطلبة ذوي اال الجنس،  (المرتفع آما تبين وجود تأثير لمتغي
ل من         ) العمروالتخصص، و ارهم أق ذين أعم ة لل ذوي التخصصات التربوي اث ول  ٢٣لصالح اإلن

رات    على الترتيب، في حي أثير للمتغي ) عمر األم وعمر األب،  والتحصيل،  (ن بينت عدم وجود ت
  . في اتجاه الطالب نحو االلتزام الديني

ر التوافق الجامعي المبكر      إلى ) (Grayson, 2003جريسون  ت دراسةوهدف ة أث  في معرف
ورك  و،  ت/التحصيل األآاديمي وتكونت عينة الدراسة من جميع طلبة السنة األولى في جامعة ي رنت

ى درجات   تحصيله وجود أثر إيجابي لدى أفراد العينة تمّثلت في إلى نتائج الدراسة  شارتوأ م عل
ه   المبكر، حيث   وافقعالية وإنهاء المتطلبات الجامعية بسهولة، آما أوضحت النتائج أثر الت ان ل آ
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يس  يتأقلموا مبكرلم تأثير بسيط على الدرجات، في حين أن الطلبة الذين لم يتكيفوا و ين بالجامعة ل
  .بالضرورة أن تكون مرتبطة باألثر السلبي

مدى االختالف في استخدام     معرفة بإجراء دراسة هدفت إلى ) Tuna، 2003(وقامت تونا 
ة      ا وجامع استراتيجيات التوافق الجامعي لدى طلبة السنة األولى في جامعة الشرق األوسط بترآي

ة، وتألفت العي    ات المتحدة األمريكي ة من   الوالي نهم   ) ١١٤٣(ن ة م ًا وطالب ا  ) ٦٩٥(طالب من ترآي
تراتيجيات   ) ٤٤٨(و اس اس ة مقي راد العين ى أف ق عل ة وطب دة األمريكي ات المتح ة الوالي من جامع

دة مجاالت ذي يتضمن ع داد الباحث ال ق من إع اديمي، ( التواف ق األآ امعي، والتواف ق الج التواف
، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود  )المؤسسي االرتباطوتحقيق الهدف، والتوافق الوجداني، و

ق الهدف    التوافق  فروق لدى أفراد العينة في آل من    ة      الجامعي، وتحقي ام لصالح الطلب بشكل ع
ة    اديمي لصالح الطلب ق األآ داني والتواف ق الوج ي التواف روق ف ود ف ين وج ين تب ي ح راك، ف األت

  .األمريكان

ة    ) Baker, 2004(كر يوفي الدراسة التي أجرتها ب ة والدافعي ين التهيئ حول معرفة العالقة ب
امعي،  ق الج ى أداء  ووالتواف ة عل ذه التهيئ ر ه يم أث ذلك تقي ية وآ الضغط النفسي، والصحة النفس

ة امعي الطلب ق الج يفلد  نحو التواف ة ش ن جامع ة م نة الثاني ة الس ن طلب ة م ة الدراس ت عين ، وتكون
ة نحو       ببريطانيا، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجو ى أداء الطلب ة عل ة والدافعي ين التهيئ د عالقة ب

ة    ة إيجابي اك عالق ان هن ين آ ي ح امعي، ف ق الج ق  التواف ي التواف ذين يتصفون  ف ة ال دى الطلب ل
ائج أفضل في              ى نت اديمي، إذ حصلوا عل م األآ ى أدائه ة عل ل دخول الجامع ة قب باتجاهات ايجابي

  .السنوات الالحقة

معرفة مشكالت التوافق الجامعي لدى طلبة الجامعة في ) (Wilson, 2003وحاول ويلسون 
طالبًا وطالبة من  ) ٦٠(طالبًا وطالبة من طلبة السنة األولى، و) ٢٤٢(زامبيا، وتكونت العينة من 

ذا الغرض من إعداد الباحث،        ة، وطبق على أفراد العينة استبانةطلبة السنة الرابع تم إعدادها له
ة،       وأوضحت نتائج الدراسة وج وفرة في الجامع ات المت ى اإلمكان ود إل ود مشكالت في التوافق يع

  .وما تقدمه من خدمات

ين توقعات        (Jackson, et. al. 2000)وحاول جاآسون وآخرون     ة ب الكشف عن العالق
و،          ة تورنت ة جامع دى طلب ة ل ة الجامعي الل الدراس امعي خ ق الج ة والتواف ول الجامع ة ح الطلب

وح حول     عن بة الراغبين بااللتحاق بالجامعة من خالل إجابتهم وتكونت العينة من الطل سؤال مفت
اؤل،     ق بالتف ة يتعل تعداد،  وتوقعاتهم عن الجامع ائج الدراسة     والخوف،  واالس ق، وآشفت نت التواف

ة   ن أن الطلب وفع ق،          نيالمتخ ى التواف درة عل دم ق ًا وع ة واآتئاب ية عالي غوطًا نفس روا ض أظه
ر           وانخفاضًا في التحصيل في  انوا أآث ة آ ة واستعداد ودافعي ذين يتصفون بتهيئ ة ال حين أن الطلب

  .توافقًا وأآثر ارتفاعًا في التحصيل الدراسي

حول معرفة مدى مشكالت التوافق   ) Samuel, 1999(وفي الدراسة التي أجراها صموئيل 
ة  ) ٣٤١(الجامعي واالنسجام لدى الطالبات في بداية الدراسة مستخدمًا عينة قوامها  طالبا من طلب
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قائمة مشكالت التوافق الجامعي لدى الطالبات المستجدات، وأوضحت   عليهمق ّبالسنة األولى وُط
  .في التوافق مع أهداف الجامعةلدى الطالبات النتائج وجود مشكالت وصعوبات 

وري  ر) ١٩٩٦(ودرس دمنه التوافق الدراسي  أث ة ذات الصلة ب ية االجتماعي ل النفس العوام
راد          ) ٧٥(عينة بلغت  مستخدمًا ى أف ق عل ز، وطب د العزي ك عب ة المل ة جامع طالبًا وطالبة من طلب

اس االتجاهات من        دريني، ومقي العينة مقياس التوافق الدراسي لطلبة الجامعة من إعداد حسين ال
وري وض، ودمنه داد ع توى    ،إع د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ائج وج وأوضحت النت

)=درجة التوافق لصالح الطالب والطالبات في بين الطالب) ٠.٠١.  

دى    ) ١٩٩٣(جمل الليل  فعّرُيو بعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق مع المجتمع الجامعي ل
ا       ة قوامه ك فيصل، مستخدمًا عين نهم    ًاطالب ) ١٦٦(طالب وطالبات جامعة المل ة، م ) ٧٢(وطالب

ًا و ع المج    ) ٩٤(طالب ق م اس التواف يهم مقي ق عل ة، وطب ث،    طالب داد الباح ن إع امعي م ع الج تم
ى درجة التوافق      ات عل وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطلبة والطالب
ين مجموع        ة إحصائيًا ب روق دال مع المجتمع الجامعي لصالح الطالب في حين تبين عدم وجود ف

وع ال    ة ومجم اق بالجامع د االلتح اتهم بع روا تخصص ذين غي روا  الطالب ال م يغي ذين ل طالب ال
تخصصاتهم بعد االلتحاق بالجامعة، وتبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في المجتمع الجامعي     

ات ُي ين الطالب والطالب ين   ب ة إحصائيًا ب روق دال ود ف ين وج ين تب ي ح ى التخصص، ف زى إل ع
  .من خارج المدينةالذين حضروا  أولئك، وفراد المقيمين في المدينة التي توجد فيها الجامعةاأل

عبان  ة ارتباطي  ) ١٩٩٢(وتوصل ش ود عالق ى وج ته إل ي دراس اة   ةف ع الحي ق م ين التواف ب
ين   الجامعية لدى الطلبة الذين يتسمون بالشخصية القوية واإليجابية والنضج والثبات االنفعالي، وب

  .القدرة والتفاعل اإليجابي واإلقدام على مواجهة المواقف الضاغطة

ة احتياجات آل من الطالب      ) Harris & Antone, 1985(وأنطون   وحاول هاريز معرف
ة الحاجات        ) ٣٥٦(وتألفت العينة من   ،والطالبات الجدد يهم قائم ق عل ة مناصفة وطب ًا وطالب طالب

روق  من إعداد الباحثين، وأظهرت الدراسة وجود  ات      ف ين الطالب والطالب ة إحصائية ب ذات دالل
  . ًا في االحتياجات في الحياة الجامعيةلصالح الطالب فهم أآثر توافق

ة من طالب     ) ١٩٨٢(وأجرى جابر  ى عين دراسة مقارنة للتوافق الشخصي واالجتماعي عل
ابه أو االختالف          ة التش ة بهدف معرف دارس المصرية والقطري وطالبات في سن المراهقة في الم

ى  ) آاليفورنيا اختبار(بين البيئتين وتم تطبيق اختبار الشخصية للمرحلة الثانوية  ًا  ) ٢٥٢(عل طالب
) ١٢٠(طالبة من الطلبة المصريين، آما طبق االختبار على ) ١٣٦(طالبًا و) ١١٦(وطالبة منهم 

طالبًا وطالبة موزعين بالتساوي على الطلبة القطريين، وأوضحت نتائج الدراسة تقارب الجنسين  
ة،  واالجتماعية،  المعاييروفي العينة القطرية في آل من التوافق االجتماعي،  المهارات االجتماعي

ة      والعالقات المدرسية، و روق دال ين وجود ف ا تب العالقات األسرية، والعالقات البيئية المحلية، آم
  ).٠.٠١=(مستوى  دإحصائيًا لصالح اإلناث في الميول االجتماعي عن
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اراك  ة ب فرت دراس ر تواف ) Bark, 1982(وأس رتفعين تحصيًال أآث ن أن الطالب الم ًا م ق
  .أقرانهم، آما اتضح أن الطالب أآثر توافقًا من الطالبات في السنوات األولى من الحياة الجامعية

ابقة حول           اق واالختالف في الدراسات الس اين أوجه االتف ومن خالل العرض السابق في تب
رات  ة(المتغي ق   ) موضع الدراس ي موضوع التواف تمرارية البحث ف ي اس ًا ف اب مفتوح ى الب يبق

  .ألهميته في حياة اإلنسان عامة والطلبة خاصة والمجتمع على حد سواء
  

  اسةأهداف الدر

رات     ض المتغي ع بع ة واق ى معرف ة إل ة الحالي دف الدراس ة، (ته نس، والكلي ر والج تغيي
ص،  ان  والتخص ي مك ة ف وداإلقام ة وج ة   ) الجامع ه األربع امعي بمجاالت ق الج ى التواف عل

اعي، ( اليوضباطي، االنوالدراسي، واالجتم ا ) االنفع اح، آم ة النج ات جامع دى طالب وطالب ل
  .تهدف إلي معرفة الفروق في التوافق الجامعي تبعا للمتغيرات موضع الدراسة

ة الفلسطينية في حدود                ه في البيئ تم تطبيق م ي د ل اس جدي ق مقي ي تطبي ذلك تهدف إل م (وآ عل
  .تطالعية من المجتمع الفلسطينيبعد التأآد من مالءمته وصالحيته على عينة اس) الباحثين

  
  أهمية الدراسة

  ة م ة الدراس ع أهمي ن ف ـتنب ي تكم ا الت ار متغيراته رات  ـن اختي ر بعض المتغي ة أث ي دراس
ة، ( نس، والكلي ر التخصص، والج ان  وتغي ي مك ة ف ود اإلقام ةوج ق ) الجامع ع التواف وداف

امعي بمجاالت ة ـالج اعي، (ه األربع ي، واالجتم اليوي، االنضباطوالدراس إجراء ). االنفع ف
م،    ة به مثل هذه الدراسة التي تعني بالتوافق الجامعي تعكس للطلبة مدى اهتمام إدارة الجامع
تهم نحو              د من دافعي ا يزي ة، مم اء للجامع ة نحو االنتم اتهم االيجابي وهذا ال شك ينمي اتجاه

  .العملية التعليمية، فيحد من االضطراب والشعور باإلحباط والنقص

  راسة التوافق تعكس تصورات الطالب والطالبات على مستقبلهم الشخصي والدراسي،   دإن
ر تو  يا أآث ون دراس ة المتفوق ود فالطلب ة، ويق اة الجامعي ي الحي ا ف دقيق   افق م ال ى الفه ك إل ذل

  .لسلوك الطلبة، وزيادة التوافق النفسي واالجتماعي

 ا من األهمية والموضوعيةاستكشاف مدى تباين الفروق في متغيرات الدراسة يضفي قدر.  

      ة الفلسطينية في حدود احثين  (تطبيق مقياس جديد لم يتم تطبيقه في البيئ م الب د   ) عل د التأآ بع
  .من مالءمته وصالحيته على عينة استطالعية

  
  مشكلة الدراسة وتساؤالتها

رئيس   ؤال ال ي الس كلة البحث ف د مش ن تحدي ييمك رات : اآلت ن المتغي ل م ر آ ا أث ة، (م الكلي
نس، و ر التخصص، والج ان وتغيي ي مك ة ف ود اإلقام ةوج ع ) الجامع اده األرب ق بأبع ي التواف  عل
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ة ) االنفعاليواالنضباطي، والدراسي، واالجتماعي، ( . لدى طالب وطالبات جامعة النجاح الوطني
  :اآلتيويتفرع من هذا السؤال مجموعة أسئلة فرعية وهي على النحو 

  دى طلبة جامعة النجاح الوطنية؟ما واقع التوافق الجامعي ل ١/س

في واقع التوافق  ) ٠.٠٥= α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ٢/س
  الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الكلية؟  

في واقع التوافق  ) ٠.٠٥= α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ٣/س
  لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الجنس؟الجامعي 

في واقع التوافق  ) ٠.٠٥= α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ٤/س
  التخصص؟تغيير الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير 

ي واقع التوافق  ف) ٠.٠٥= α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ٥/س
  الجامعة؟وجود كان اإلقامة في مالجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير 

  
  المصطلحات

ق ادى  :  Adjustment)( التواف ه الزي ة    ) ١٩٨٨(عرف الب الجامع ي لط ق الدراس التواف
رد  بحيث تتسم بق    ،القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مثمرة وممتعة مع اآلخرين  " :بأنه درة الف

ات            تثمار الطاق ال واس تج الفع ى التكيف مع العمل المن درة عل على الحب والعطاء آما تشتمل الق
  . يجعل الفرد شخصا فعاال في محيطه االجتماعي ،الشخصية استثمارا يتسم بالكفاية

رد إلشباع حاجة أو التغلب       هبأن) ٢٠٠٠(وعرفه نيازى  ا الف مجموعة األنشطة التي يقوم به
  .حالة التوافق والتالؤم واالنسجام مع البيئة المحيطة و اجتياز معوق أو العودة إلىعوبة أعلى ص

امعي  ع الج اح     ):  University community( المجتم ة النج ع جامع ه مجتم د ب يقص
ية وال   ة التدريس ات وأعضاء الهيئ مل الطالب والطالب ذي يش ة ال ادرينالوطني ي واإلداري  ك الفن

  .بينهم، وجميعهم يعملون وفقا لنظام تنظيم العمل داخل الجامعة والعالقات التفاعلية

امعيون ة الج ات   ):  University Students( الطلب ن طالب وطالب ة م م عين د به يقص
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧جامعة النجاح الوطنية المسجلين في الفصل الدراسي الثاني 

): Adjustment with University Communityِ( التوافق مع المجتمع الجامعي    
ة والعوامل      ) ١٩٩٣(أشار جمل الليل  ات االجتماعي بأنه درجة رضا الطالب الجامعي عن العالق

  .النفسية والدراسية وعوامل الضبط التي يتعرض لها داخل إطار الجامعة

ا  ق الجامعي   وإجرائي ان التواف ة    :يعرف الباحث ات جامع ة وطالب تجابات طلب ه مجموع اس بأن
ة   ذينالو) ١٩٩٣(افق مع المجتمع الجامعي إعداد جمل الليل النجاح على مقياس التو شملتهم العين

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧في الفصل الدراسي الثاني
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  محددات الدراسة

ير التخصص،  يتغوالجنس، والكلية، (بعض المتغيرات المستقلة  اقتصرت الدراسة على أثر .١
ان  و ي مك ة ف وداإلقام ةال وج دى طالب وط  ) جامع امعي ل ق الج ى التواف ة  عل ات جامع الب

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧النجاح الوطنية، المسجلين في الفصل الدراسي الثاني 

جمل  إعداد  اقتصرت الدراسة على األداة المستخدمة وهي مقياس توافق المجتمع الجامعي،   .٢
  .، وبالتالي فإن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تمثل أفراد العينة فقط)١٩٩٣(الليل 

  
  الطريقة واإلجراءات

  ج الدراسةمنه

تخدم   ان  اس حي    الباحث في المس نهج الوص ة   الم ذه الدراس ي ه راض   ف ه ألغ رًا لمالءمت نظ
  .الدراسة
  

  مجتمع الدراسة

ة      ات العلمي ة للكلي اح الوطني ة النج ي جامع الوريوس ف ة البك ن طلب ة م ع الدراس ألف مجتم ت
ي        ام الدراس ن الع اني م ي الث ل الدراس ي الفص انية ف الغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧واإلنس ددهم  والب ع

   .في جامعة النجاح الوطنية آما وردت في سجالت القبول والتسجيلوطالبة،  طالب) ١٤٠٠٠(
  

  الدراسةعينة 

ا   ة قوامه ى عين ة عل ت الدراس ب) ٩٠٠(أجري رت  طال ة واختي ةوطالب ة الطبقي  بالطريق
ت  العشوائية  ات، وبلغت حصيلة االس ع الكلي ة لجمي ة اإلجباري ات الجامع اقات متطلب ي مس  اتبانف
ذا أن   للعدم استيفائها  بانةاست) ٢٠(، وتم استبعاد )٨٦٥(عة المسترج ى ه لتعليمات المطلوبة، ويعن
ة، وبهذا تمثل عينة الدراسة ما باناست) ٨٤٥(التي تم االعتماد عليها والمحللة إحصائيا  باناتاالست

ة الدراسة   ) ١(من مجتمع الدراسة، والجدول رقم%) ٩.٣(نسبته  ا   يبين توزيع عين ًا لمتغيراته تبع
  .المستقلة

  .)٨٤٥=ن(توزيع عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات المستقلة :  )١(جدول 
(%) النسبة المئوية التكرار مستويات المتغيرالمتغيرات

 ٧٤.٩ ٦٣٣إنسانية الكلية
 ٢٥.١ ٢١٢علمية

 ٤٠.٩ ٣٤٦ذآر الجنس
 ٥٩.١ ٤٩٩أنثى

 ٢٠.١ ١٧٠نعم تغيير التخصص
 ٧٩.٩ ٦٧٥ال

 ٢٩.٦ ٢٥٠نعم الجامعةوجود كان ماإلقامة في 
 ٧٠.٤ ٥٩٥ال
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  أداة الدراسةوصف 

ويتألف من ) ١٩٩٣، جمل الليل(أعد هذا المقياس : مقياس التوافق مع المجتمع الجامعي
عبارة تحمل ) ١٤(المجال االجتماعي ويتضمن :األول ،عبارة موزعة على أربعة مجاالت) ٤٤(

: الثانيو، )٤٢، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٢٩، ٢٦، ١٩، ١٦، ١٥، ١٠، ٨، ٤، ٢، ١(:األرقام اآلتية
، )٤٤ ،٤٣، ٣٠، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١١، ٦: (عبارات هي) ٩(المجال االنضباطي ويتضمن 

 ٣٥، ٣١، ٢٥،  ٢١، ١٧، ٧،١٣، ٥: (عبارات هي) ١١(المجال االنفعالي ويتضمن : الثالثو
 ١٤، ١٢،  ٣،٩( عبارات هي) ١٠(  ويتضمنالمجال الدراسي : الرابعو، )٤٠، ٣٩، ٣٧،
العبارات  عددبلغ وسلبية وايجابية،  عباراتالمقياس  وتضمن). ٤١، ٣٦، ٣٣، ٢٨، ٢٢ ،١٨،

، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣، ١: (عبارة، وهي التي تحمل األرقام اآلتية) ٢٦(السلبية 
في حين ) ٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٤

 ،١٦ ،١٥ ،١٢ ،٧ ،٢:  (عبارة تحمل األرقام اآلتية) ١٨(العبارات االيجابية  آان عدد
وتم تصحيح المقياس  ،)٤٤، ٤٢، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٧،١٩،٢٤

على آل عبارة ايجابية وداللتها تشير إلي )  نعم(بإعطاء درجتين  للمفحوص الذي يجيب  
لى سوء ى آل عبارة سلبية  تشير داللتها إعل) ال(درجة واحدة للمفحوص الذي يجيب التوافق ، و

  ).١-٠(التوافق، وبهذا تتراوح الدرجة بين 
  

  وثباتها صدق األداة

تم عرض المقياس على مجموعة من األساتذة المتخصصين في بعض الجامعات الفلسطينية    
ددهم   غ ع ة بل ن حمل ) ٩(والعربي ي عل  ةم دآتوراه ف ات   ال بعض المالحظ وا ب د أدل نفس، وق م ال

والتوجيهات علي بعض الفقرات وتم إجراء بعض التعديالت علي بعض الفقرات بعد موافقة ثلثي 
  .بما يتالءم مع البيئة الفلسطينيةالمحكمين علي التعديل و

ة            ى عين اس عل ق المقي ا وضعت لقياسه طب اس م وللتأآد من صدق األداة وصالحيتها في قي
من   ارتباط بيرسونطالبا وطالبة خارج العينة األصلية واستخرج معامل ) ٨٨( ة بلغتاستطالعي

ع       ى جمي اط عل امالت االرتب اس إذ تراوحت مع ة للمقي ة الكلي ع الدرج رات م اط الفق الل ارتب خ
  ).٠.٠٥(وجميعها آانت دالة إحصائيا عند مستوى ) ٠.٨٨- ٠.٣٠(الفقرات بين 

ق  فيما يتعلق بثبات المقياس استخو ادة التطبي حيث   ،Test Retest دمت طريقة التطبيق وإع
، وبعد مضي أسبوعين تم إجراء التطبيق الثاني وتم استخدام معامل   اعتمد التطبيق األول للصدق

ات      ل الثب غ معام ث بل ات حي تخراج الثب ون الس اط بيرس ي  ) ٠.٩٢(ارتب ة تف بة مرتفع ذه نس  وه
  .غراض الدراسةبأ
  

  متغيرات الدراسة

را تقلةالمتغي رات  :  Independent variableت المس ى متغي تمل عل ا  : وتش ة وله الكلي
ه    )ذآر، أنثى: (، الجنس وله مستويان هما)علميةوإنسانية، : (مستويان هما ر التخصص ول ، تغيي
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ا  م ،ال : (مستويان هم ه مستويان       و، )نع ة ول ان وجود الجامع ة في مك م ، ال : (اإلقام ر  )نع ، المتغي
ابع  اس     ): Dependent variable(الت ى المقي ة عل ة الدراس راد عين تجابات أف ي اس ل ف ، ويتمث

  .بمجاالته األربع
  

  إجراءات الدراسة

  :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

  .تحقق الباحثان من معامل الصدق والثبات ألداة الدراسة .١

  .متطلبات الجامعة اإلجباريةمساقات تحديد أفراد عينة الدراسة في  .٢

ع .٣ ع   توزي م جم ة، ث راد العين ى أف ة عل تبانات،أداة الدراس تجابات االس ال االس ي  وإدخ ف
  ).SPSS(للعلوم االجتماعية  ةاإلحصائي الرزمةالحاسوب، ومعالجتها إحصائيًا باستخدام 

  
  المعالجات اإلحصائية

امج الرزم تخدم برن ات اس ة  ةمن أجل معالجة البيان وم االجتماعي ) SPSS(اإلحصائية للعل
 .لمجموعتين مستقلتين) ت(باستخدام المتوسطات الحسابية واختبار  وذلك

  
  نتائج الدراسة

ؤال األول    :أوال ة بالس ائج المتعلق اح        :النت ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف ا واق م
  الوطنية؟

ن          ال م ل مج ة لك ة الكلي ارة وللدرج ل عب ابية لك طات الحس تخدمت المتوس ك اس د ذل لتحدي
االت المقي يناس، ومج داول  تب دول   )٥(، )٤(، )٣(، )٢(الج ين الج ا يب ك، بينم خالصة ) ٦(ذل

لم االستجابة يتكون من استجابتين         ائج ونظرا ألن س م، ال (النتائج، ومن أجل تفسير النت د   ).نع فق
ل من       ) ٠.٥(ُأعتمد المتوسط الحسابي  ابي، وأق ى توافق إيج ة عل ى   ) ٠.٥(فأآثر للدالل ة عل للدالل

  .توافق سلبي
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  المجال االجتماعي  .١

دول  ال   :  )٢(ج اح للمج ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ابية للتواف طات الحس المتوس
  .)٨٤٥= ن(االجتماعي
 التكيف *متوسط االستجابة الفقراترقم الفقرة

 إيجابي ٠.٨٩٩٤ .آرائي) الزميالت( آثيرا ما يهمل الزمالء  ٨
ن  ٤ م  آثيرا ما يسخر بعض الطلبة منى إذا س حت له

 .الفرصة
٠.٨٣٤٣ 

 إيجابي

ة (يندر أن يقيم أي طالب  ١ صداقة معي في    ) طالب
 .هذه الجامعة

٠.٨١٧٨ 
 إيجابي

 إيجابي ٠.٨٠١٠ .أتعاون مع معظم األساتذة في الجامعة ٤٢
 إيجابي ٠.٨٠١٢ .أشعر بأن ما أقوله يقابل بالتجاهل من األساتذة ٣٨
 إيجابي ٠.٧٩٦٤ .عةقليلون في الجام) صديقاتي(أصدقائي  ٢٩
 إيجابي ٠.٧٧٢٨ .سرعان ما يحبني ويقدرني األساتذة ٢
ة    ١٥ ي الجامع ة ف ع الطلب ت م م الوق إن قضاء معظ

 .أمر ممتع
٠.٧٤٥٦ 

إيجابي 

 إيجابي ٠.٧١٧٢ ال أتردد في مناقشة أي مسئول في الجامعة ٢٦
ة        ١٠ ة من الطلب ة قليل اتي مع فئ يجب أن تكون عالق

 .فقط
٠.٦٩٢٣ 

 ابيإيج

 إيجابي ٠.٦٨٩٩ .هو نجاح وتفوق للجميع) زميلة( نجاح زميل  ١٩
 إيجابي ٠.٦٧٥٧ .أجد آل احترام وتقدير في الجامعة ٣٢
 إيجابي ٠.٦٦٦١ .في المادة) طالبة(آل طالب إلىأحاول التعرف  ٣٤
ي   ١٦ ة الت طة االجتماعي ي األنش ارآة ف أرغب المش

 .تقوم بها الجامعة
٠.٦٦٥١ 

 إيجابي

 إيجابي ٠.٧٤٨٠ رجة الكلية للمجال االجتماعيالد

  .درجة) ١(أقصى درجة لالستجابة   *

ن خالل  ائجم م  النت دول رق ي الج ة  ) ٢(ف ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف ين أن واق يتب
ان     النجاح للمجال االجتماعي آان إيج ارات، حيث آ ع العب ي جمي ر   المتوسط الحسابي   ابيا عل أآث

ن  ا يتعل  ٠.٥٠م ة الكوفيم ل    ق بالدرج ث وص ا، حي ان إيجابي ال آ ة للمج ابي  لي ط الحس  المتوس
ى  أنوقد تبين . ٠.٧٤٨٠لالستجابة إلي  رة         أعل ة الفق دى الطلب اعي ل رات للتوافق االجتم ثالث فق

م  نص ) ٨(رق ي ت ى الت زمالء    "  :عل ل ال ا يهم را م زميالت(آثي ي) ال ابي " آرائ ط حس  بمتوس
ى إذا سنحت     آ"  :إلى تي تشيرال) ٤(تالها الفقرة رقم ،  ٠.٨٩٩٤ ة من ثيرا ما يسخر بعض الطلب

م    ،٠.٨٣٤٣ بمتوسط حسابي" لهم الفرصة رة رق را الفق يم أي   ": والتي تنص  ) ١( أخي در أن يق ين
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ى ثالث    . ٠.٨١٧٨ بمتوسط حسابي" صداقة معي في هذه الجامعة) طالبة(طالب  في حين أن أدن
م رة رق اعي آانت الفق ق االجتم رات للتواف نص) ٣٤( فق ي ت ى والت اول التعرف : عل ى أح ل إل آ

أرغب المشارآة في  ) ١٦(تالها الفقرة رقم  ٠.٦٦٦١ بمتوسط حسابي" في المادة) طالبة( طالب
ة     ا الجامع وم به م     ٠.٦٦٥١ بمتوسط حسابي  األنشطة االجتماعية التي تق رة رق را الفق ) ٣٢(،أخي

  . ٠.٦٧٥٧توسط حسابي مأجد آل احترام وتقدير في الجامعة ب : على والتي تنص

 المجال الدراسي  .٢

ة النجاح للمجال الدراسي           : )٣(جدول  ة جامع دى طلب ابية للتوافق الجامعي ل  المتوسطات الحس
  .)٨٤٥= ن(

 التكيف*متوسط االستجابة الفقرات رقم الفقرة
ارات     ١٢ رات ومه بني خب ة يكس اقي بالجامع التح

 .جديدة
 إيجابي ٠.٩٤٧٩

حب  ١٨ ا أنس رًا م دأ    آثي دما أب واد عن ن بعض الم م
 .الدراسة بها

 إيجابي ٠.٧٩٦٤

 إيجابي ٠.٧٠٥٣ . لدي الرغبة في االنتقال إلى جامعة أخرى ٤١
 إيجابي ٠.٦٦٦٣ .بعض الكتب والمراجع لها فائدة آبيرة ٢٨
 إيجابي ٠.٥٢٦٦ .أشعر بنشاط  وحيوية في بداية الفصل الدراسي ٣٣
ن   ٩ واد ت ر من الم ي آثي خفض من وقت درجاتي ف

 .آلخر
 سلبي ٠.٤٠٩٦

 سلبي ٠.٤٠٠٠ .طريقة تدريس أغلب األساتذة غير مجدية ١٤
 سلبي ٠.٢٧١٠ .ليست هناك أهمية لبعض المواد التي أدرسها ٣
بعض المواد التي أدرسها صعبة تحتاج إلى مواد  ٣٦

 .تمهيدية
 سلبي ٠.٢٤٣٨

واد    ٢٢ ردات الم ي مف يم ف دم تنظ د صعوبة وع توج
 .ةالدراسي

 سلبي ٠.٢١٥٤

 إيجابي ٠.٥٠٥٣ الدرجة الكلية للمجال الدراسي

 .درجة) ١(أقصى درجة لالستجابة   *

ة النجاح ل       ) ٣(يتضح من الجدول  ة جامع دى طلب ع التوافق الجامعي ل رات أن واق المجال   فق
رز   ).٠.٥٠٥٣(لالستجابة إلى حيث وصل المتوسط الحسابي  الدراسي آان  إيجابيا، وقد تجلت اب

 والتي تنص  ) ١٢(الفقرة رقم في مظاهر للتوافق  الجامعي في المجال الدراسي لدى الطلبة  ةثثال
ى دة ب ": عل ارات جدي رات ومه بني خب ة يكس اقي بالجامع ابي التح ا  )٠.٩٤٧٩(متوسط حس تاله

ا   " :والتي تنص على) ١٨(الفقرة رقم  دأ الدراسة به اذ  آثيرًا ما أنسحب من بعض المواد عندما أب
ى  والتي تنص  ) ٤١(وأخيرا الفقرة رقم ، )٠.٧٩٦٤(لالستجابة  لمتوسط الحسابيبلغ ا دي  ": عل ل



 ......"التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في "ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(امعة النجاح لألبحاث مجلة ج

رى   ة أخ ى جامع ال إل ي االنتق ة ف ة " الرغب بة مئوي اهر  .  ٠.٧٠٥٣بنس ي مظ ت ادن ل آان بالمقاب
توجد صعوبة وعدم تنظيم "  :والتي تنص على) ٢٢(لفقرة لالتوافق الجامعي في المجال الدراسي 

ى  )  ٣٦(تالها الفقرة  )٠.٢١٥٤(بمتوسط حسابي " مواد الدراسيةفي مفردات ال  :والتي تنص عل
را   )٠.٢٤٣٨( بمتوسط حسابي  " بعض المواد التي أدرسها صعبة تحتاج إلى مواد تمهيدية" ،أخي

م  رة رق ى) ٣(الفق نص عل ي ت ها  " :والت ي أدرس واد الت بعض الم ة ل اك أهمي بمتوسط " ليست هن
  .)٠.٢٧١٠( حسابي

  طيل االنضباالمجا  .٣

دول  ال       :  )٤(ج اح للمج ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف ابية لواق طات الحس المتوس
  .)٨٤٥= ن(االنضباطي 
 التكيف *متوسط االستجابة  الفقرات رقم الفقرة
ب   ٢٧ ا يطل دم م ّيأق ت    إل ي الوق ات ف ن واجب م

 .المناسب
 إيجابي ٠.٧٧١٦

 إيجابي ٠.٧١٤٨ .ثناء المحاضرةأآثر من االلتفات يمينًا ويسارًا أ ٦
 إيجابي ٠.٦٨٨٨ .الواجبات الدراسية تثير اإلزعاج والتذمر ٢٠
رك    ٣٠ د تح رات عن ي المحاض اهي ف تت انتب يتش

 . الطالب أو الطالبة
 إيجابي ٠.٦١٥٤

ب  ٢٣ ّييطل تاذ  إل اتذة(األس ز  ) األس ن الترآي حس
 .  واالنتباه

 سلبي ٠.٥٣٠٢

ي  ٢٤ ات الت زم بالتعليم ة   الت ى لوح ق عل تعل
 .اإلعالنات

 سلبي ٠.٤٨٧٦

الب دون      ٤٣ ى بعض الط ة عل ام الجامع ق نظ يطب
 .اآلخرين بتحيز

 سلبي ٠.٤٥٣٣

تاذ   ١١ أخر األس اب أو ت عدني غي اتذة(يس ن ) األس ع
 .المحاضرة

 سلبي ٠.٤٠٧١

ة    ٤٤ أفضل أن أقضي معظم وقتي في أنشطة الجامع
 .المتاحة

 سلبي ٠.١٩٨٨

 إيجابي ٠.٥٤٠٨ مجال االنضباطيالدرجة الكلية لل

 .درجة) ١(أقصى درجة لالستجابة   *

ة النجاح ل       ) ٤(يتضح من الجدول  ة جامع دى طلب ع التوافق الجامعي ل رات أن واق ا  فق ل المج
ا حيث وصل     ان ايجابي ى    المتوسط الحسابي   االنضباطي آ د آانت   ، )٠.٥٤٠٨(لالستجابة إل وق

ا  "  :والتي تنص على) ٢٧(النضباطي الفقرة رقم أعلى مظاهر التوافق في مجال التوافق ا أقدم م
م     )٠.٧٧١٦( بمتوسط حسابي  " من واجبات في الوقت المناسب   إلّي يطلب  رة رق ا الفق ) ٦(تاله



 ٨٧١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي حبايب، وجمال أبو مرق

  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى  نص عل ي ت رة  " : والت اء المحاض ارًا أثن ًا ويس ات يمين ن االلتف ر م ابي " أآث ط حس بمتوس
م    )٠.٧١٤٨( رة رق را الفق ى  ) ٢٠(أخي نص عل ي ت اج    "  :والت ر اإلزع ية تثي ات الدراس الواجب

ذمر ابي " والت ي المجال . )٠.٦٨٨٨(بمتوسط حس ق ف ل مظاهر التواف ة أخرى آانت اق من جه
أفضل أن أقضي معظم وقتي " :والتي تنص على) ٤٤(االنضباطي لدى طلبة الجامعة الفقرة رقم 

ة المتاحة     ابي  " في أنشطة الجامع م     )٠.١٩٨٨(بمتوسط حس رة رق ا الفق والتي تنص  ) ١١(تاله
تاذ  ": على اتذة (يسعدني غياب أو تأخر األس  ،)٠.٤٠٧١(بمتوسط حسابي   عن المحاضرة   ) األس

يطبق نظام الجامعة على بعض الطالب دون اآلخرين  "والتي تنص على ) ٤٣(أخيرا الفقرة رقم 
 .)٠.٤٥٣٣(بمتوسط حسابي " بتحيز

  المجال االنفعالي  .٤

دول  ابية  : )٥(ج طات الحس ال       المتوس اح للمج ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف لواق
  .)٨٤٥= ن(االنفعالي 
 التكيف *متوسط االستجابة الفقرات رقم الفقرة
ي    ١٧ ا ف وم به ي أق ال الت اه األعم ة تج عر بالثق أش

 .الجامعة
 إيجابي ٠.٨٥٠٩

أشعر بعدم سماع ما يقال في المحاضرة بشكل   ٣١
 .جيد

 إيجابي ٠.٧٨٣٤

 إيجابي ٠.٧٥١٥ ).زميالتي(أتنافس مع زمالئي  أحب أن ٧
 إيجابي ٠.٧٠٤١ .أشعر بالحزن من سوء حظي أثناء دراستي ١٣
ي   ٢٥ واد الت دد الم ن ع ذمر م ايق وال أت ال أتض

 .أدرسها
 إيجابي ٠.٦١٠٧

اء         ٣٥ امي أثن ب أم ا يكت راءة م دم ق عر بع أش
 .المحاضرة

 إيجابي ٠.٥٧٢٨

 سلبي ٠.٤٦٨٦ .أثناء المحاضرة يقلقني توجيه األسئلة إليَّ ٣٧
ول   ٢١ الم ح دأ الك دما أب ل عن ي الخج يعترين

 .موضوع الدرس
 سلبي ٠.٤٤٨٥

ي      ٤٠ اتي ف ن إجاب ان ع دم االطمئن عر بع أش
 . االمتحانات

 سلبي ٠.٤٢٨٤

ي   ٣٩ أشعر بالقلق من آثرة الواجبات والبحوث الت
 .إلّيتطلب 

 سلبي ٠.٣٨٧٠

رة الت   ٥ ذهن وآث دأ    أشعر بتشتت ال دما أب ر عن فكي
 .بالدراسة

 سلبي ٠.٢٠٥٩

 إيجابي ٠.٥٦٤٧ الدرجة الكلية للمجال االجتماعي

 .درجة) ١(أقصى درجة لالستجابة   *



 ......"التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في "ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(امعة النجاح لألبحاث مجلة ج

ة النجاح ل       ) ٥(يتضح من الجدول  ة جامع دى طلب ع التوافق الجامعي ل رات أن واق المجال   فق
ا    ان ايجابي الي آ ىاالنفع ال   عل ة للمج ة الكلي الي  الدرج ابي   حي االنفع ط الحس ل المتوس ث وص

ذا المجال     .)٠.٥٦٤٧(لالستجابة إلى  م   لوقد آانت أعلى االستجابات في ه رة رق والتي  ) ١٧(لفق
ة  " : إلى تشير ، )٠.٨٥٠٩( بمتوسط حسابي  " أشعر بالثقة تجاه األعمال التي أقوم بها في الجامع

د   أشعر بعدم سماع ما يقال ف" : على والتي تنص) ٣١(تالها الفقرة رقم  " ي المحاضرة بشكل جي
ابي ط حس م   ، )٠.٧٨٣٤( بمتوس رة رق را الفق ير) ٧(أخي ي تش ى والت ع  " :إل افس م أحب أن أتن

ي  ي(زمالئ ابي ب) زميالت ال  . )٠.٧٥١٥(متوسط حس ي المج تجابات ف ل االس ت اق ين آان ي ح ف
الي  م لاالنفع رة رق ة  ) "٥(لفق دأ بالدراس دما أب ر عن رة التفكي ذهن وآث تت ال عر بتش ط ب "أش متوس
ابي م  ٠.٢٠٥٩ حس رة رق ا الفق نص) ٣٩(تاله ي ت ى والت ات  : عل رة الواجب ن آث القلق م عر ب أش

ي تطلب    ّي  والبحوث الت رة    )٠.٣٨٧٠(بمتوسط حسابي   إل را الفق ى والتي تنص   ) ٤٠(وأخي : عل
ذه   حيث بلغت المتوسط الحسابي" أشعر بعدم االطمئنان عن إجاباتي في االمتحانات الستجابات ه

 ).٠.٤٢٨٤(الفقرة 

  الترتيب للمجاالت والدرجة الكليةخالصة النتائج و  .٥

دول  ة       :  )٦(ج ة الكلي االت وللدرج ة للمج ب المئوي ابية والنس طات الحس ب، والمتوس الترتي
  .)٨٤٥=ن(

 التوافق *متوسط االستجابة  المجاالت الترتيب
 ايجابي ٠.٧٤٨٠ المجال االجتماعي ١
 ايجابي ٠.٥٠٥٣ المجال الدراسي ٤

 ايجابي ٠.٥٤٠٨ المجال االنضباطي ٣
 ايجابي ٠.٥٦٤٧ المجال االنفعالي ٢

 ايجابي ٠.٥٨٩٧ الدرجة الكلية للتوافق

  .درجة) ١(أقصى درجة لالستجابة   *

ن الجدول  ي) ٦(يتضح م ا يل ان :  م اح آ ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف أن واق
ى    لالستجا  يجابيا حيث وصل المتوسط الحسابي إ ة إل ا أن ترتيب   )٠.٥٨٩٧(بة للدرجة الكلي ، آم

ة ، )٠.٧٤٨٠(المجال االجتماعي : المرتبة األولى: اآلتيالمجاالت جاء على النحو  : المرتبة الثاني
: ،  المرتبة الرابعة)٠.٥٤٠٨(المجال االنضباطي : ، المرتبة الثالثة.)٠.٥٦٤٧(المجال االنفعالي 
  .)٠.٥٠٥٣(المجال الدراسي 

ذا يع ق وه ى أن التواف ين ع  ف ه األرب اعي، (مجاالت ي، واالجتم باطي، والدراس االنض
ة،    و المتغيرات موضع الدراسة إيجابينح) االنفعاليو لدى طالب وطالبات جامعة النجاح الوطني

د       ا في المجتمع الجامعي،  وق و آلما تقدم الطالب أو الطالبة في دراستهما الجامعية ازداد توافقهم
ه   هن وجود الفرد ضمن مجموعة معينة يتحتم علييعود ذلك إلي أ التأقلم والتوافق حتى يؤدى مهام

  .بنجاح



 ٨٧٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي حبايب، وجمال أبو مرق

  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي   ودراسة   ،)١٩٧٢(وتتفق هذه النتائج مع بعض نتائج الدراسات السابقة منها دراسة الخال
، ودراسة  )(Baker, 2004كر  ي، ودراسة ب)(Tuna, 2003، ودراسة تونا )١٩٩٣(جمل الليل 
داني    )(Grayson, 2003جريسون   ورى والحم ائج    ). ٢٠٠٦(، ودراسة الجب وتختلف بعض نت

ة  ) Wilson, 2003(الدراسات مع دراسة آل من ويلسون  التي أسفرت عن وجود مشكالت عام
ى وجود   ) Samuel,1999(تتعلق بإمكانات الجامعة، وآذلك مع دراسة صموئيل  التي أشارت إل
ات مع      دى الطالب ة، وعدم انسجام وتطابق مع        مشكالت وصعوبات في التوافق ل أهداف الجامع

  .رغباتهم

ة       :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  :ثانيا د مستوى الدالل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
)α =ر      ) ٠.٠٥ زى لمتغي ة تع اح الوطني ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف ي واق ف

  الكلية؟ 

تبين ) ٧(لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول ) ت(ار ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختب
  .ذلك

ة النجاح    ) ت(نتائج اختبار ):  ٧(جدول  ة جامع لداللة الفروق في واقع التوافق الجامعي لدى طلب
  .الوطنية تبعا لمتغير الكلية

 المجاالت
 )٢١٢= ن ( علمية )٦٣٣= ن ( إنسانية

 الداللة )ت(
حرافاالن المتوسط االنحراف المتوسط

 ٠.٥٠ ٠.٦٦ ٠.١٣ ٠.٧٤٠٢ ٠.٢١ ٠.٧٥٠٦ المجال االجتماعي
 ٠.٣٩ ٠.٨٦ ٠.١٨ ٠.٤٩٤٨ ٠.٢١ ٠.٥٠٨٨ المجال الدراسي

 ٠.٢١ ١.٢٥ ٠.١٢ ٠.٥٢٨٣ ٠.١٧ ٠.٥٤٥٠ المجال االنضباطي
 *٠.٠٠١ ٤.٢٠ ٠.٠٩ ٠.٥٣١٧ ٠.١٤ ٠.٥٧٥٨ المجال االنفعالي

 *٠.٠١ ٢.٥٥ ٠.٠٦ ٠.٥٧٣٨ ٠.١١ ٠.٥٩٥١ لدرجة الكليةا

  .)٠.٠٥= α(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة   *

دول   ن الج ح م ة    ) ٧(يتض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج   ان
)α =ة في المجاالت    ) ٠.٠٥ اعي،  : (في التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطني االجتم

ي، واالنضباطي ة، بين) والدراس ر الكلي زى لمتغي ال  تع ي المج ة إحصائيا ف روق دال ت الف ا آان م
ة  ات العلمي ة الكلي انية وطلب ات اإلنس ة الكلي ين طلب امعي ب ق الج ة للتواف الي، والدرجة الكلي االنفع

انية  ي يدرسها           . ولصالح طلبة الكليات اإلنس اقات الت ة المس ي طبيع ود إل ك يع ولعل السبب في ذل
انية وعدم وجود ضغوط أآاد      ات اإلنس ة،         طلبة الكلي ات العلمي ة الكلي ا هو الحال مع طلب ة آم يمي

دوء    ر ه ليم وأآث ي الس التفكير المنطق ة يتصفون ب ات العلمي ة الكلي ي أن طلب الوة عل وضبطا  ًاع
ل                ائج دراسة جمل اللي ذه النتيجة مع بعض نت ة، وتتفق ه ات األدبي رانهم في الكلي ونظاما من أق

ة       التي أشارت إلى عدم وجود فروق في التوا) ١٩٩٣( ات الجامع دى طالب وطالب فق الجامعي ل
  .تبعا لمتغير نوع الكليات



 ......"التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في "ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(امعة النجاح لألبحاث مجلة ج

ة     :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  :ثالثا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
)α =ر ) ٠.٠٥ ة تعزى لمتغي ة النجاح الوطني ة جامع دى طلب امعي ل ع التوافق الج في واق

  الجنس؟ 

ة عن السؤال اس ار ولإلجاب ائج الجدول ) ت(تخدم اختب تقلتين ونت وعتين مس ين ) ٨(لمجم تب
  .ذلك

ة النجاح    ) ت(نتائج اختبار :  )٨(جدول  ة جامع لداللة الفروق في واقع التوافق الجامعي لدى طلب
  .الوطنية تبعا لمتغير الجنس

 المجاالت
 )٤٩٩=ن( أنثى )٣٤٦=ن( ذآر

 الداللة )ت(
 رافاالنح المتوسطاالنحراف المتوسط

 ٠.٠٦ ١.٨٧ ٠.١٧ ٠.٧٣٧٣ ٠.٢٢ ٠.٧٦٣٥ المجال االجتماعي
 *٠.٠٠١ ٤.٠٩ ٠.٢٠ ٠.٥٢٩٣ ٠.٢٠ ٠.٤٧٠٨ المجال الدراسي

 *٠.٠٠١ ٧.٩٩ ٠.١٧ ٠.٥٠٣٧ ٠.١٤ ٠.٥٩٤٤ المجال االنضباطي
 ٠.٤٥ ٠.٧٤ ٠.١٣ ٠.٥٦١٩ ٠.١٣ ٠.٥٦٨٨ المجال االنفعالي

 *٠.٠٢ ٢.٢٢ ٠.١٠ ٠.٥٨٣٠ ٠.٠٩ ٠.٥٩٩٤ الدرجة الكلية 

 .)٠.٠٥= α(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة   *

دول   ن الج ح م ة    ) ٨(يتض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج   ان
)α = الين    ) ٠.٠٥ ي المج ة ف اح الوطني ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف ي واق : ف
ا    ) االجتماعي، واالنفعالي( ر الجنس، بينم الين       تعزى لمتغي ة إحصائيا في المج روق دال آانت الف

روق     الدراسي واالنضباطي، والدرجة الكلية للتوافق الجامعي تبعا لمتغير الجنس، حيث آانت الف
اث في      في لصالح الذآور في المجال االنضباطي و الدرجة الكلية للتوافق الجامعي، ولصالح اإلن

يم المخ    . المجال الدراسي ي أن التعل ك إل ة     وقد يعود ذل زان سلوك الطلب ذآور  تلط يساهم في ات ، ال
ثن في     واتي يمك فضال عن أن حرية الخروج للطلبة في قضاء أوقات الفراغ أآثر من الطالبات الل

ة تلعب     أنآما  .بيوتهن ويقضين وقتا أطول في الدراسة وفى البيت من الذآور التنشئة االجتماعي
ى       ،ناثإلعدي االنضباط والدراسة لدورا فعاال في تكريس ُب ة صارمة عل ك رقاب حيث يوجد هنال

  .مقارنة بالذآور اإلناثسلوآيات 

ابقة و ات الس ائج الدراس ض نت ع بع ة م ذه النتيج ق ه عتتف ز و م ة هري ونأدراس   نط
Harris and Antone, 1995) (        ا ر احتياج م أآث ات وأنه ا من الطالب ر توافق في أن الطالب أآث

ة، في ح       اة الجامعي ات في الحي ابر       من الطالب ائج دراسة ج في  ) ١٩٨٢(ين تختلف مع بعض نت
ورى        ة دمنه ع دراس ذلك م ة، وآ ول االجتماعي ي المي يما ف اعي الس ق الشخصي واالجتم التواف

  .في درجة التوافق مع المجتمع الجامعي لصالح الطالب) ١٩٩٣( ، ودراسة جمل الليل)١٩٩٦(



 ٨٧٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي حبايب، وجمال أبو مرق

  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  هل توجد فروق :  المتعلقة بالسؤال الرابعالنتائج  :رابعا ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
)α =ر     ) ٠.٠٥ ر تغيي ة تعزى لمتغي في واقع التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطني

  التخصص؟ 

ار   تخدم اختب ؤال اس ن الس ة ع دول  ) ت(ولإلجاب ائج الج تقلتين ونت وعتين مس ين ) ٩(لمجم تب
  .ذلك

لدى طلبة جامعة النجاح  التوافق الجامعي واقع لداللة الفروق في ) ت(نتائج اختبار ):  ٩( جدول
  .الوطنية تبعا لمتغير تغيير التخصص

 المجاالت
 )٦٧٥= ن ( ال )١٧٠= ن ( نعم

 الداللة )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *٠.٠٠١ ١٢.٨٢ ٠.١٧ ٠.٧٨٨٤ ٠.١٩ ٠.٥٨٧٨ المجال االجتماعي
 *٠.٠٠١ ٩.٠٤ ٠.١٩  ٠.٥٣٦٠ ٠.٢٠ ٠.٣٨٣٥ المجال الدراسي

 ٠.٤٧ ٠.٧١ ٠.١٦ ٠.٥٣٨٨ ٠.١٧ ٠.٥٤٩٠المجال االنضباطي
 *٠.٠٠١ ٥.٩٧ ٠.١٢ ٠.٥٥١٢ ٠.١٣ ٠.٦١٨٢ المجال االنفعالي
*٠.٠٠١ ٧.٨٩ ٠.١٠ ٠.٦٠٣٦ ٠.٥٣٤٦٠.٠٨ الدرجة الكلية

  .)٠.٠٥= α(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة   *

دول   ن الج ح م روق ذات ) ٩(يتض د ف ه ال توج ة   ان توى الدالل د مس ائية عن ة إحص   دالل
)α =ة في المجال االنضباطي     ) ٠.٠٥ في واقع التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطني

ة إحصائيا في المجاالت          روق دال ا آانت الف ر التخصص، بينم اعي،  : (تعزى لمتغير تغيي االجتم
الي  ق الجامعي تبع  )والدراسي، واالنفع ة للتواف ر التخصص، حيث  ، والدرجة الكلي ر تغيي ا لمتغي

ي        اعي والدراس الين االجتم ي المج هم ف روا تخصص م يغي ذين ل ة ال الح الطلب روق لص ت الف آان
روا تخصصهم في         ذين غي ة ال روق لصالح الطلب والدرجة الكلية للتوافق الجامعي، بينما آانت الف

ذين درسوا ول        .  المجال االنفعالي ة ال ي أن الطلب ك إل ود ذل د يع اروا   يغي  موق روا تخصصاتهم اخت
ة  أثيرات خارجي ة دون ت ة داخلي ي وقناع روا  .تخصصهم بضبط داخل م يغ ذين ل ة ال ا أن الطلب آم

ن        رة أو م ن األس واء م ي س تقبلهم المهن ق بمس ادات تتعل ات وإرش وا توجيه د تلق اتهم ق تخصص
  . الجامعة ولديهم قناعة بمفهوم التخصص مقارنة بأقرانهم الذين غيروا تخصصاتهم

ل       تت ائج دراسة جمل اللي ي آشفت عن عدم وجود      ) ١٩٩٣(فق هذه النتيجة مع بعض نت الت
  .روا تخصصاتهمالذين غي فروق في المجتمع الجامعي تبعا لمتغير التخصص لدى الطلبة

د مستوى         :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :خامسا ة إحصائية عن روق ذات دالل هل توجد ف
ر        في التو) ٠.٠٥= α(الداللة  ة تعزى لمتغي ة النجاح الوطني ة جامع دى طلب افق الجامعي ل

  اإلقامة في مكان تواجد الجامعة؟



 ......"التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في "ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(امعة النجاح لألبحاث مجلة ج

ار   ائج الجدول     ) ت(ولإلجابة عن السؤال استخدم اختب تقلتين ونت وعتين مس ين  ) ١٠(لمجم تب
  .ذلك

عا لداللة الفروق في التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح تب) ت(نتائج اختبار :  )١٠(جدول 
  .لمتغير اإلقامة في مكان تواجد الجامعة

 المجاالت
 )٥٩٥= ن ( ال )٢٥٠=ن( نعم

 الداللة )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *٠.٠٠١ ٥.٤٨ ٠.١٨ ٠.٥٧٢٤ ٠.١٨ ٠.٦٩١١ المجال االجتماعي
 *٠.٠٠١ ٦.٢٨ ٠.٢٠ ٠.٤٧٧١ ٠.١٨ ٠.٥٧٢٤ المجال الدراسي

 ٠.١٨ ١.٣٣ ٠.١٧ ٠.٥٤٥٨ ٠.١٦ ٠.٥٢٨٩ المجال االنضباطي
 ٠.٠٩ ١.٦٩ ٠.١٣ ٠.٥٦٩٧ ٠.١١ ٠.٥٥٢٧ المجال االنفعالي

 ٠.٥٣ ٠.٦١ ٠.١٠ ٠.٥٩١٢ ٠.١٠ ٠.٥٨ الدرجة الكلية 

  .)٠.٠٥= α(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة   *

دول  ن الج ح م ة ) ١٠(يتض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج   ان
)α = الين        )٠.٠٥ ي المج ة ف اح الوطني ة النج ة جامع دى طلب امعي ل ق الج ع التواف ي واق ف

ان            ة في مك ر اإلقام ة للتوافق الجامعي تعزى لمتغي الي والدرجة الكلي  وجود االنضباطي واالنفع
الين     ة إحصائيا في المج اعي، والدراسي   : (الجامعة، بينما آانت الفروق دال ر   ) االجتم ا لمتغي تبع

ان    وجوداإلقامة في مكان   وجود الجامعة، حيث آانت الفروق لصالح الطلبة الذين يقيمون في مك
ي     نعكس عل الي ي ولهم وبالت رعة وص ة وس الهم بالجامع هولة اتص ة لس ك نتيج ة، وذل الجامع

ة      ات أنشطة الجامع داخلها يسهل       مشارآتهم في فعالي ين ب ة المقيم اخ الجامعي للطلب ا أن المن ، آم
ق بسبب  ة التواف يهم عملي ة  عل دين عن الجامع ة البعي ل الطلب ة أطول مقاب رة زمني دماجهم لفت  .ان

ائج دراسة عزام      روق في       ) ١٩٩٧(وتختلف هذه النتيجة مع بعض نت ي أسفرت عن وجود ف الت
ة        ين الطلب ة وب ة الجامعي ذين يقيمون في المدين ة ال ين الطلب ع الجامعي ب ق مع المجتم مدى التواف

ذلك مع دراسة بعض         الذين يقيمون خارج المدينة الجام ة، وآ ين بالمدين ة المقيم عية لصالح الطلب
  ).١٩٩٣(نتائج دراسة جمل الليل 

  
  التوصيات والبحوث المقترحة

  التوصيات

    طينيين ة الفلس دى الطلب ة واالقتصادية ل ية واالجتماعي ات النفس باع الحاج ى إش ز عل الترآي
  .لتحفيز التوافق

 ز التوافق بين جميع الطلبةتفعيل األنشطة الالمنهجية الهادفة لتعزي.  

 تفعيل مكتب التوجيه واإلرشاد في الجامعة للطلبة المستجدين ووصوال إلى الخريجين.  



 ٨٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي حبايب، وجمال أبو مرق

  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ات ة بالمخالف ة الطلب ق بالسلوك االنضباطي من خالل معرف تفعيل أنظمة الجامعة فيما يتعل
  السلوآية واألآاديمية والعقوبات الناتجة عنها

  ات        إجراء دراسة جديدة تشمل متغي ع طالب وطالب ل جمي ات تمث رات أخرى واستخدام عين
 .الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

    رأي رام ال تفعيل األنشطة التي تتيح مجال التعبير عن الرأي وغرس روح الديمقراطية واحت
 .والرأي اآلخر

 الثقافيةتفعيل األنشطة الجامعية آالعمل التطوعي والرحالت الميدانية العلمية و.  
  

  المراجع العربية واألجنبية

 اعي  " .)٢٠٠٦( .برآات، زياد االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف النفسي واالجتم
ة القدس المفتوحة    ل للبحوث،      ."لدى طلبة جامع ة الخلي ة جامع -١٠.فلسطين . )٢( ١٢مجل

١٣٩.   

 ة من    دراسة مقارنة للتوافق الشخص" .)١٩٨٢( .جابر، عبد الحميد دى عين ي واالجتماعي ل
ة     دارس المصرية والقطري ات الم د األول     ." طالب  وطالب ة، المجل . مرآز البحوث التربوي

  .١٥٧-١٥٥ .جامعة قطر .)١٩٨٢-١٩٧٩(

   داني ورى، الحم و        " .)٢٠٠٦( .الجب اه نح ه باالتج امعي وعالقت ع الج ع المجتم ق م التواف
رج ف   ة الم ة جامع دى طلب رات ل االتخصص وبعض المتغي ة  ."ي ليبي وم التربوي ة العل مجل

  .٧٧-٦٤  ).١( ٧والنفسية، 

    ر د جعف ل، محم ل اللي ع     " .)١٩٩٣( .جم التوافق م ة ب رات المرتبط بعض المتغي ة ل دراس
ك فيصل   ة المل ات جامع امعي لطالب وطالب ع الج ة  ."المجتم ة العربي ةالمجل . )١( ،للتربي

٢٢٠-١٨٨.  

 دي، أديب ين التف" .)١٩٧٢( .الخال ة ب ق الشخصي العالق ي وبعض جوانب التواف وق العقل
ة     ة العراقي ة اإلعدادي ذ المدرس دى تالمي اعي ل ورة،    ."واالجتم ر منش تير غي الة ماجس رس

  .القاهرة

 اد ورى، رش التوافق " .)١٩٦٦(. دمنه لة ب ة ذات الص ية االجتماعي ل النفس ض العوام بع
  .٨٩-٨٢ .)٣٨(مجلة علم النفس،  ".الدراسي

 عبان ع  " .)١٩٩٢(. رجب، ش ة م ة واالحجامي ل االقدامي اليب التعام ين أس ة ب ة العالق دراس
ية     مات الشخص ي وبعض س ق النفس ات والتواف نفس،    ."األزم م ال ة عل اهرة .)٦(مجل  . الق

١٢٥-١٠٤.   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(امعة النجاح لألبحاث مجلة ج

 مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة .علم النفس اإلآلينيكي .)١٩٨٨( .الزبادي، محمود.  

 د يد محم لوك ال" .)١٩٧٤( .الطواب، س ينالس اح طالب دور المعلم ه بنج ق وعالقت . "تواف
  .آلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة ،رسالة ماجستير غير منشورة

 ة في    " .)١٩٩٥( .عبد العزيز، مفتاح سيكولوجية المعلم المتقاعد، دراسة تشخيصية عالجي
  .جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا ."المتغيرات الشخصية

  اد زام، إي ع    ب" .)١٩٩٧( .ع ن المجتم باب ع راب الش احبة الغت رات المص ض المتغي ع
ة     ة األردني ة الجامع ن طلب ة م ى عين تطالعية عل ة اس امعي، دراس وم   ."الج ة العل مجل

  . ٩٤-٦٩ .الكويت .)١(١٧االجتماعية، 

  دى اوي، ه نين  .)١٩٩٧( .قن يكولوجية المس ات،    .س رية والمعلوم ة البش ز التنمي  .١طمرآ
  .القاهرة

   د يد، عب ي، س اروق مرس الم ف ية   " .)١٩٨٣( .الس اس الصحة النفس ات مقي ة التعليم آراس
ة والنفسية    ."للشباب والراشدين، جامعة أم القرى، آلية التربية ة   .مرآز البحوث التربوي مك

 .المكرمة

 ة   .)٢٠٠٠( .نيازي، عبد المجيد ة االجتماعي ة   .مصطلحات ومفاهيم إنجليزية في الخدم مكتب
  .العبيكان، الرياض
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