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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل العالقة بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط.
وكذلك الفروق يف التكيف اجلامعي والتح�صيل الدرا�سي ،بالإ�ضافة �إىل معرفة الفروق
يف التكيف وامل�ستوى الدرا�سي لدى الطالبات.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )309طالبة من طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك
�سعود .وجلمع البيانات مت ا�ستخدام مقيا�س التكيف اجلامعي (من �إعداد الباحثة)
ومقيا�س وجهة ال�ضبط لروتر ،وذلك بعد التحقق من �صدقها وثباتها.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائيا ً بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط
الداخلية عند م�ستوى معينَّ  ،وهذا يتفق مع غالبية الدرا�سات التي �أجريت يف الثقافات
الأخرى غري العربية .كذلك وجدت الدرا�سة �أن هناك فروقا ً يف التكيف اجلامعي تبعا ً
للتح�صيل الدرا�سي .و�أخريا ً مل تكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني التكيف
اجلامعي وامل�ستوى الدرا�سي للطالبة وذلك يف امل�ستويات (الثاين ,والثالث ،والرابع).
الكلمات املفتاحية :التكيف اجلامعي ،وجهة ال�ضبط ،طالبات كلية الرتبية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/1/28 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/11/30 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2012  مار�س1  العدد13 املجلد

327

College Adjustment, in Relationship to Locus of Control,
and other Variables in a Sample of Female Students
in School of Education –King Saud University
Dr. Hanan H. Atallah
College of Education
King Saud University

Abstract
This study aimed to investigate the relationship between college adjustment
and locus of control, and the differences in college adjustment and the grade
point average (GPA). Also the differences between college adjustment, and
the student’s level of study.
This Study Based on a sample of (309) female students from school of
education, King Saud University. For collecting the data two instruments were
used. The college adjustment scale (prepared by the researcher) and Rotter’s
locus of control scale. The reliability and the validity of the instruments were
tested
The results found a relationship between college adjustment and the internal locus of control in a significance. This result goes along with other studies
done in other cultures. Also the study found significant differences in the college adjustment according to the grade point average (GPA).
Finally there were no significant differences in the college adjustment according to the students’ second, third, and fourth level of study.
Key words: college adjustment, locus of control, education college students.
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املقدمــة

يعترب التكيف مع اجلو اجلامعي مبثابة حجر الزاوية يف تكوين خربة �إيجابية �أو �سلبية لدى

الطالبة نحو اجلامعة� .إذ ت�شكل الدرا�سة اجلامعية مرحلة مهمة وحرجة للطالبة ،حيث

تواجه العديد من ال�صعوبات املتمثلة يف االنتقال من بيئة مدر�سية حمدودة وجمتمع �صغري
وتوقعات وا�ضحة ومتطلبات معروفة �إىل بيئة �أخرى �أكرب معاملها غري حمددة ،وتوقعات غري
وا�ضحة ومتطلبات غري معروفة و�أكرث تنوعا ً واختالفاً .ومن ناحية �أخرى تفر�ض البيئة اجلامعية

على الطالبة مزيدا ً من احلرية يتبعها حتمل العديد من امل�سئوليات واتخاذ العديد من القرارات
).(Martin & Dixon, 1989

ت�أتي كل هذه التحديات يف مرحلة حرجة من منو الفرد ،فمن منظور مدر�سة التحليل النف�سي

يرى �أريك�سون �أن الفرد يف هذه املرحلة النمائية يتكون لديه مفهوم الذات ومعايري وقيم ذاتية

ويتعرف �إىل ميوله وكذلك يبد�أ يف بناء عالقاته �إن�سانية و�أهدافه املهنية ).(Erikson, 1968
وبالن�سبة �إىل الطالبة اجلديدة فهي تبد�أ خطوات جديدة يف املجتمع اجلامعي ،وبالتايل عليها
تعلم مهارات جديدة ت�ساعدها يف النجاح والتكيف مع البيئة اجلامعية .كذلك التخل�ص
من مهارات �أخرى قد ال ت�ساعدها يف النجاح يف اجلو الدرا�سي اجلديد .ومن املالحظ �أن �شعور
الطالبة باملجهول يف هذه املرحلة قد يتخلله الإحباط والقلق (.)Shenoy, 2000

هذا ما جعل  -على �سبيل املثال – ومنذ عام ( )%81( ،)1990من اجلامعات الأمريكية

وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ت�ضع برامج بهدف م�ساعدة الطلبة والطالبات على التكيف مع

البيئة اجلامعية كالربامج التعريفية باجلامعة  ،College Orientation Programsوكذلك
بع�ض الربامج لتطوير مهارات اال�ستذكار ).(Day, 1999

وباالطالع على الرتاث ال�سيكولوجي فيما يخ�ص التكيف اجلامعي جند �أن النجاح الأكادميي

ويف درا�سات عديدة ،كان العامل الأقوى واملنبئ بتكيف الطلبة اجلامعيني .وكان هذا حمور

الدرا�سات الأوىل من عام ( )1975 – 1950والتي در�ست العالقة بني التكيف والتح�صيل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الدرا�سي بالذات الدرجات يف املرحلة الثانوية وبع�ض مقايي�س التح�صيل الدرا�سي املقننة

الطالب يف املرحلة الثانوية والدور الذي تلعبه يف التكيف اجلامعي �إال �أن بع�ض الطلبة رغم
ارتفاع درجاتهم يف املرحلة الثانوية �إال �أن تكيفهم اجلامعي �أ�ضعف من بع�ض الطلبة ذوي

التح�صيل املنخف�ض ،لذلك اجته الباحثون لدرا�سة عوامل �أخرى قد تلعب دورا ً مهما ً يف تكيف
الطالب اجلامعي من قبيل �سمات ال�شخ�صية كمفهوم الذات ،وجهة ال�ضبط ,و�أ�سلوب حل

امل�شكالت ,وم�ستوى الطموح ,واملثابرة ).(Stoever, 2001

ومن منظور �آخر تو�صل جريدي�س وملينكرودت ( (Gerdes & Mallinckrodt, 1994يف

درا�ستهم الطولية �أن للعوامل النف�سية واالجتماعية دورا ً كبريا ً يف التكيف اجلامعي ,و�أن لها
قدرة تنب�ؤية قد تتفوق على ما للدرجات من قدرة تنب�ؤية على التكيف ).(Day, 1999

ومن �ضمن العوامل النف�سية ،ت�أتي �سمات ال�شخ�صية التي تناولها الباحثون بالدرا�سة

ومدى ت�أثريها يف �سلوك الفرد وتكيفه .وبالتايل الطريقة التي تواجه بها الطالبة اجلو اجلامعي

اجلديد ومدى تكيفها معه قد تختلف باختالف بناء �شخ�صيتها و�سماتها ,ولذلك ومع تزايد
االهتمام باجلوانب املعرفية يف ال�شخ�صية ،كان من �ضمن املتغريات املتعلقة بال�شخ�صية
والتي نالت ق�سطا ً كبريا ً من درا�سات الباحثني ما يعرف بوجهة ال�ضبط ،والذي يُنظر �إليه
ك�سمة �شخ�صية �أو ك�أ�سلوب معريف للفرد ِ) ،(Colman, 2003وبناء على نظرية التعلم

االجتماعي ( )Social Learning Theoryلروتر ) (Rotter, 1966ف�إن الأفراد يختلفون يف
عزو نتائج �سلوكهم� ،أي اعتقاد الفرد حول العالقة بني �سلوكه ونتائجه .فعندما يعزو الفرد

نتائج �سلوكه �إىل عوامل داخلية كقدراته �أو �إمكاناته ،يطلق عليه وجهة ال�ضبط الداخلية
( .)Internal Locus of Controlوعلى اجلانب الآخر ،عندما يعزو الفرد نتائج �سلوكه �إىل

عوامل خارجية كاحلظ �أو ال�صدفة �أو القدر �أو الآخرين ،يُطلق عليه وجهة ال�ضبط اخلارجية
) .(Rotter, 1966) (External Locus of Controlورغم الربط بني العديد من العوامل

الإيجابية ووجهة ال�ضبط الداخلية �إال �أن روتر ) (Rotterنف�سه مل يربط بطريقة جازمة
بني العديد من ال�سمات الإيجابية و وجهة ال�ضبط بالذات الداخلية .حيث يذكر “�أن بع�ض
العاملني يف املجال النف�سي ي�صلون �إىل حتمية �أنه من الأح�سن �أن يكون الفرد ذا وجهة

�ضبط داخلية ,ومن امل�ؤ�سف �أن يكون ذا وجهة �ضبط خارجية .و�أن كل �سلوك جيد له ارتباط

بوجهة ال�ضبط الداخلية ،وكل �سلوك �سيء له ارتباط بوجهة ال�ضبط اخلارجية ،بالطبع يف
هذا الكثري من ال�صحة ،و�أن �سمات مثل املهارات االجتماعية واالنفتاحية ،والكفاءة النف�سية،
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وحتى القدرة على التكيف بال�رضورة ترتبط بوجهة ال�ضبط الداخلية .و�إ َّن ربط القدرة على
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التكيف بوجهة ال�ضبط �أمر �صعب ومعقد ،و�إ َّن �أية عالقة بينهما تعتمد على تعريفنا ملاهية

التكيف )(Rotter, 1975

ولأهمية هذا املفهوم ،فقد ا�ستقطب اهتمام كثري من الباحثني الذين حاولوا درا�سة وجهة

ال�ضبط وعالقتها بالكثري من املتغريات بل �إنَّه ومن خالل نتائج هذه الدرا�سات ،كانت لها عدة

تطبيقات من بينها وفيما يخ�ص مو�ضوع البحث احلايل ،ما خ�ص�صته بع�ض اجلامعات مثال
من برامج �إر�شادية يف تنمية وجهة ال�ضبط الداخلية للطلبة الذين يعانون من م�شاكل
التكيف اجلامعي ,وذوي التح�صيل املنخف�ض ) .(Day, 1999ولعل مما ي�ساعد على فهم
دور مفهوم وجهة ال�ضبط يف التكيف �إجماال والتكيف اجلامعي خ�صو�صاً ،ما �أ�شارت �إليه

الأبحاث من كون الأفراد ذوي مركز ال�ضبط الداخلي �أكرث فاعلية يف حل امل�شكالت ومعاجلة
وتنظيم املعلومات ،العتقادهم ب�أن ما يح�صل لهم من �أحداث مرتبط ب�سلوكهم ،بعك�س ذوي
مركز ال�ضبط اخلارجي الذين تنخف�ض فاعليتهم وقدرتهم على مواجهة امل�شاكل وال�ضغوط

العتقادهم ب�أنها خارجة عن �سيطرتهم (�رسحان.)1996 ،

ومبا �أن التكيف مع �أي حميط �أو بيئة ظاهرة معقدة كغريها من الظواهر النف�سية ,وتت�أثر

بعوامل عديدة ،فقد وجدت درا�سات �أخرى �أنه من العوامل الأخرى امل�ؤثرة يف تكيف الطالبة
مع البيئة اجلامعية امل�ستوى الدرا�سي والتح�صيل الأكادميي ،حيث وجد (العقيد� )1990 ،أن

طول الفرتة الزمنية التي يق�ضيها الطالب يف اجلامعة ت�ؤدي �إىل التخفيف التدريجي من

امل�شكالت االجتماعية والنف�سية التي يتعر�ض لها .كما وجدت درا�سات �أخرى )(Day, 1999
�أن للتح�صيل الدرا�سي دورا ً يف مدى التكيف اجلامعي .ومن املالحظ تعدد الدرا�سات ال�سابقة

يف مو�ضوع التكيف اجلامعي وعالقته بوجهة ال�ضبط ،بالذات يف املجتمعات الغربية ,وحتديدا ً
يف الواليات املتحدة الأمريكية .مع ندرة يف العامل العربي لدرا�سة التكيف يف عالقته مع

وجهة ال�ضبط بالذات ,بينما توجد العديد من الدرا�سات العربية التي ربطت بني التكيف
اجلامعي وبع�ض العوامل الأخرى من قبيل م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ,وامل�ستوى الدرا�سي

(الرفوع والقرارعة.)2004 ،

من الدرا�سات الأوىل التي ربطت بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط درا�سة مارتن

) (Martin, 1988وكانت عينة الدرا�سة عبارة عن ( )315طالب وطالبة من جامعة تك�سا�س،

 175طالب و  158طالبة ,مبتو�سط عمري ( ،)18,2ولقد وجدت الدرا�سة �أن هناك عالقة قوية

بني وجهة ال�ضبط الداخلية والتكيف اجلامعي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومن الدرا�سات الأخرى والأوىل يف هذا املو�ضوع درا�سة كل من مارتن وديك�سون (Martin

) Orientation programووجهة ال�ضبط على التكيف اجلامعي ،وكانت عينة الدرا�سة من

�إحدى اجلامعات الكبرية يف اجلنوب الغربي للواليات املتحدة وتكونت من ( )242طالب وطالبة
( )126طالبا ً و  116طالبة ( )150التحقوا بالربنامج الت�أهيلي للإعداد للحياة اجلامعية و()92

مل يلتحقوا بالربنامج� ،أما �أدوات الدرا�سة فلقد كانت عبارة عن ا�ستبيان حتول الطلبة للحياة
اجلامعية �إعداد كل من بيكر و�سرييك ) (Baker & Siryk, 1984وا�ستبيان بيكر ,مكنيل,

و�سرييك  Baker, McNeil & Sirykلقيا�س التكيف اجلامعي امل�شار �إليه يف & (Bakeril
) Siryk, 1984ومقيا�س روتر لقيا�س وجهة ال�ضبط الداخلية واخلارجية .ومن النتائج التي
تهمنا يف مو�ضوع البحث ما تو�صل �إليه الباحثان من وجود عالقة بني التكيف للحياة اجلامعية,

ووجهة ال�ضبط ل�صالح وجهة ال�ضبط الداخلية .ودر�ست كينترن )� (Kintner, 1998أي�ضا ً
العالقة بني وجهة ال�ضبط والتكيف اجلامعي وعالقة ذلك بربنامج ت�أهيلي مل�ساعدة الطلبة
والطالبات على التكيف مع احلياة اجلامعية ،وكانت عينة الدرا�سة من الطلبة امل�ستجدين يف

جامعة تريفيكا نازارين ( )Trevecca Nazareneولقد قامت الباحثة مبقارنة نتائج درا�ستها

مع جمموعة �ضابطة من كلية كوفينانت ( )Covenantوكانت �أدوات الدرا�سة عبارة عن

مقيا�س روتر لقيا�س وجهة ال�ضبط ) (Rotter, 1966وا�ستبيان التكيف اجلامعي ))SACQ
من �إعداد بيكر ومكنيل و�سرييك  Baker, Mcneil & Sirykومقيا�س بيكر ومكنيل و�سرييك

) (Baker, McNeil & Sirykامل�شار �إليه يف ) (Bakeril & Siryk, 1984لقيا�س التكيف

للطلبة والطالبات بعد �إعطاء الربنامج الت�أهيلي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة بني

وجهة ال�ضبط والتكيف اجلامعي و�أي�ضا ً ل�صالح وجهة ال�ضبط الداخلية.

ويف درا�سة قامت بها دي ( )Day, 1999للعديد من املتغريات بهدف معرفة مدى قدرة

بع�ض العوامل النف�سية على التنب�ؤ بالتكيف اجلامعي منها (وجهة ال�ضبط ,والتح�صيل
الدرا�سي) وعالقة املتغريات ال�سابقة ببع�ضها البع�ض ,وكانت العينة عبارة عن ( )252طالب
وطالبة )192( ،من امل�ستجدين و( )60من ال�سنة الثانية ولقد ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س
التكيف اجلامعي ” (The college Adjustment Scales) “CASملعرفة عوامل التكيف
اجلامعي ,وكذلك مقيا�س نواكي و�سرتاكالند للرا�شدين لقيا�س وجهة ال�ضبط .ولقد �أظهرت

النتائج وجود عالقة بني وجهة ال�ضبط الداخلية ودرجة التكيف اجلامعي والتكيف والتح�صيل
الدرا�سي.
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ويف درا�سة لبارنز ) (Barnes, 2000هدفت �إىل معرفة العالقة بني التكيف اجلامعي

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

ووجهة ال�ضبط ،ولقد ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س التكيف اجلامعي من �إعداد كل من بيكر

و�سرييك على ( )30طالبة ) (Baker & Siryk, 1986ولقيا�س وجهة ال�ضبط مقيا�س روتر

 ،Rotterولقد وجدت الباحثة �أن هناك عالقة قوية بني وجهة ال�ضبط الداخلية والتكيف
اجلامعي لدى عينة الدرا�سة.

ويف نتيجة مغايرة ملا �سبقها من درا�سات يف عالقة التكيف اجلامعي بوجهة ال�ضبط  ،ت�أتي

درا�سة �ستورت ( )Stuart, 2000والتي �أجرتها على طلبة من ثقافة �أخرى غري الثقافة الغربية،

وقامت بدرا�سة العالقة بني وجهة ال�ضبط والتكيف اجلامعي لدى الطلبة الأجانب الكاربيني
 Caribbeanوامللتحقني بجامعة خا�صة وتكونت عينة الدرا�سة من  75طالبا ً وا�ستخدمت

الباحثة مقيا�س بيكر ومكنيل و�سرييك لقيا�س التكيف اجلامعي (& Baker, (McNeil
 Sirykومقيا�س روتر لقيا�س وجهة ال�ضبط ( )Rotterوا�ستبيان جلمع املعلومات الدميوغرافية،

ومل جتد الباحثة �أي ارتباط بني التكيف اجلامعي و وجهة ال�ضبط �سواءٌ �أكانت وجهة �ضبط
داخلية �أم وجهة �ضبط خارجية.

و�أي�ضا ً درا�سة كل من �إ�ستريادا ودوبوك�س ووملان )(Estrada, Dupoux & Wolman, 2006

التي هدفت �إىل معرفة العالقة بني وجهة ال�ضبط والتكيف االجتماعي وال�شخ�صي االنفعايل
للحياة اجلامعية لدى الطلبة والطالبات العاديني والطلبة الذين يعانون من �صعوبات تعلم.

ولقد كانت عينة الدرا�سة  31طالبا ً وطالبة يعانون من �صعوبات تعلم ،وثالثني طالبا ً وطالبة
من العاديني ولقد ا�ستخدم الباحثون “مقيا�س نواكيا – �سرتيكالند لقيا�س وجهة ال�ضبط

للرا�شدين” ،ومل تكن هناك �أية فروق يف العالقة بني وجهة ال�ضبط والتكيف اجلامعي بني

الطلبة والطالبات العاديني والطلبة والطالبات الذين يعانون من �صعوبة التعلم .ومن نتائج
الدرا�سة املخالفة للدرا�سات الأخرى� ،أن الطلبة ذوو وجهة ال�ضبط اخلارجية �أكرث تكيفا ً من
الطلبة ذوي وجهة ال�ضبط الداخلية يف كال املجموعتني.

�أما عالقة التكيف اجلامعي بالتح�صيل وامل�ستوى الدرا�سي .فمن الدرا�سات الأوىل العربية

درا�سة (الليل )1993 ،يف ال�سعودية حيث در�س العديد من املتغريات يهمنا منها متغري امل�ستوى
الدرا�سي وعالقته بالتكيف لدى طلبة وطالبات جامعة امللك في�صل تكونت عينة الدرا�سة

من ( )200طالب وطالبة اختريوا بطريقة ع�شوائية ،و�صمم الباحث ا�ستبانة ت�ضمنت ()44

فقرة لقيا�س التكيف ومل تظهر نتائج الدرا�سة فروقا ً ذات داللة �إح�صائية يف عالقة التكيف
بامل�ستوى الدرا�سي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومن الدرا�سات العربية درا�سة �سليمان واملنيزل ( )1999لدرا�سة درجة التوافق لدى طلبة

ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )1226طالبا ً وطالبة من طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س ،وا�ستخدم
الباحث مقيا�س التوافق ومل جتد الدرا�سة �أية عالقة بني التكيف اجلامعي والتح�صيل الدرا�سي

وامل�ستوى الدرا�سي.

ويف درا�سة (املواجدة )2002 ,هدفت �إىل معرفة درجة تكيف الطلبة غري الناطقني باللغة

العربية مع البيئة الثقافية يف جامعة م�ؤتة ,وعالقتها ببع�ض املتغريات منها امل�ستوى الدرا�سي

وكانت عينة الدرا�سة ( )250طالبا ً ووجدت الدرا�سة �أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية يف
درجة التكيف ب�شكل عام تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي.

ومن الدرا�سات العربية التي در�ست العالقة بني التكيف اجلامعي والتح�صيل الدرا�سي

وكذلك امل�ستوى الدرا�سي ،درا�سة (الرفوع والقرارعة )2004 ,لدى طالبات تربية الطفل وتكونت

عينة الدرا�سة من جميع طالبات تربية الطفل .والبالغ عددهن ( )180طالبة منهن ( )70طالبة
يف امل�ستوى الأول )40( ،طالبة يف ال�سنة الثانية و( )70طالبة يف ال�سنة الثالثة وقد طبق

عليهن مقيا�س التكيف بعد تطويره من قبل الباحثني ومن نتائج الدرا�سة� ،أن هناك عالقة
ارتباطية دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى ( )0.05بني التكيف للحياة اجلامعية والتح�صيل الدرا�سي
و�أظهرت الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى داللة ( )0.05يف التكيف للحياة

اجلامعية باختالف امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طالبات ال�سنة الأوىل والثانية .ومن الدرا�سات
العربية احلديثة التي ربطت بني التكيف اجلامعي والتح�صيل الدرا�سي وامل�ستوى الدرا�سي

درا�سة (الق�ضاة )2007 ,يف كلية العلوم الرتبوية – جامعة م�ؤتة بهدف درا�سة درجة تكيف

الطلبة العمانيني مع البيئة الثقافية يف اجلامعات الأردنية ولقد كانت عينة الدرا�سة عبارة عن
( )238من الطلبة العمانيني وا�ستخدم الباحث �أداة قامت بتطويرها املواجدة ( )2002وكانت

نتائج الدرا�سة تثبت عدم وجود عالقة بني التكيف اجلامعي والتح�صيل الأكادميي .وكذلك وجد
�أن طلبة ال�سنة الثالثة �أكرث تكيفا ً يليهم طلبة ال�سنة الثانية فالرابعة ثم الأوىل.

ومن خالل ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سات العربية والأجنبية جند �أن معظم الدرا�سات ال�سابقة

وجدت �أن هناك عالقة بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط الداخلية ،مع مالحظة ندرة

الدرا�سات العربية التي ربطت بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط مما قد يعطي �أهمية
لهذه الدرا�سة لكونها تربط بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط يف بيئة عربية مغايرة
للبيئة الغربية وذلك بحكم اختالف العوامل الثقافية ،وت ُ َع ُّد هذه الدرا�سة من �أوائل الدرا�سات

العربية التي تبحث العالقة بني هذين املتغريين.
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�أما بالن�سبة للتكيف وعالقته بالتح�صيل وامل�ستوى الدرا�سي فقد اختلفت نتائج الدرا�سات،
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بني درا�سة ت�شري �إىل عدم وجود عالقة بينهما (�سليمان واملنيزل ،)1999 ،و�أخرى تثبت وجود
عالقة كما يف درا�سة (الرفوع ,والقرارعة.)2004 ,

م�شكلة الدرا�سة

مو�ضوع التكيف من �أهم املو�ضوعات التي يتناولها علم النف�س ب�صفة عامة بالدرا�سة

والتحليل ,كذلك التكيف من �أهم مو�ضوعات ال�صحة النف�سية ,لدرجة �أن البع�ض عرف
ال�صحة النف�سية ب�أنها القدرة علي التكيف ,حيث يواجه الإن�سان مواقف وخربات جديدة,

وعليه �أن يتعلم كيف يت�أقلم ويتكيف معها ,واال �أ�صيب باال�ضطراب والقلق .ومن هذه

املواقف واخلربات اجلديدة االلتحاق باجلامعة ،حيث تلعب �سمات الفرد دورا ً كبريا ً يف تكيفه
اجلامعي .فكما �أن هناك �سمات ت�ساعد الفرد على التكيف هناك �أي�ضا ً �سمات قد تعيق

تكيفه.

فالطالبة يف املدار�س الثانوية تظل جزءا ً من نظام تعليمي حمدد على امل�ستوى الأكادميي

من حيث مناهجه ومتطلباته وتوقعاته وحتى املتطلبات الدرا�سية تظل حمدودة ومقت�رصة
على متطلبات وا�ضحة ,وتختلف اجلامعة يف متطلباتها الأكادميية من حيث ما تطلبه من

الطالبة من االعتماد على الذات ومن البحث والتنقيب عن املعلومة ,وكذلك يف حياته
االجتماعية فمن جمتمع �صغري قد ال يتجاوز عدد طالباته الألف �إىل جمتمع وا�سع ,ومدى

تكيف الطالبة مع البيئة اجلامعية يعتمد على عوامل عديدة منها مدى ا�ستعداد الطالبة
الأكادميي ,وكذلك �سماتها ال�شخ�صية و من بني هذه ال�سمات ما يعرف بوجهة ال�ضبط

الذي ظهر يف منت�صف ال�ستينات يف �أمريكا و�أجريت عليه العديد من التطبيقات يف املجال

الرتبوي والنف�سي  .بل ويف الإر�شاد والعالج النف�سي .و معظم الدرا�سات التي �أجريت يف هذا
املجال وكانت يف جمتمعات غربية مما يربر �أهمية الدرا�سة احلالية .بالإ�ضافة ل�سمة وجهة

ال�ضبط (داخلي� ,أو خارجي) ف�إن الدرا�سة احلالية �ستتناول درا�سة بع�ض العوامل الأخرى التي
قد يكون لها دور يف مدى تكيف الطالبة مع البيئة اجلامعية  .حيث �ستدر�س الباحثة العالقة

بني التكيف اجلامعي وامل�ستوى الدرا�سي للطالبة ,و�أي�ضا ً العالقة بني التكيف وم�ستوى
التح�صيل الدرا�سي للطالبة .لقد در�ست هذه العوامل من قبل العديد من الباحثني وخرجوا

بنتائج خمتلفة.

و�أخريا ً ف�إن لكل العوامل ال�سابقة �أثرا ً كبريا ً ومهما ً على مدى تكيف الطالبة يف البيئة

اجلديدة ومدى متتعها بال�صحة النف�سية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أهداف الدرا�سة

 .1معرفة العالقة بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط (داخلية �أو خارجية) لدى طالبات

كلية الرتبية – جامعة امللك �سعود.

 .2معرفة العالقة بني التكيف اجلامعي وامل�ستوى الدرا�سي لدى طالبات اجلامعة.

 .3معرفة العالقة بني التكيف اجلامعي والتح�صيل الدرا�سي لدى طالبات اجلامعة.

�أ�سئلة الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1هل هناك عالقة بني مدى التكيف اجلامعي لدى الطالبة اجلامعية ونوعية وجهة ال�ضبط

(داخلية �أو خارجية)؟

 .2هل هناك فروق بني مدى تكيف الطالبة مع البيئة اجلامعية وامل�ستوى الدرا�سي؟

 .3هل هناك فروق بني مدى تكيف الطالبة مع البيئة اجلامعية والتح�صيل الدرا�سي؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ما ي�أتي:

 .1كون الدرا�سة تُعنى بالك�شف عن العالقة بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط وبع�ض
املتغريات الأخرى ،ف�إن هذه الدرا�سة وح�سب علم الباحثة من �أوائل الدرا�سات التي تدر�س

التكيف اجلامعي وعالقته بوجهة ال�ضبط يف البيئة العربية ،والأوىل يف البيئة ال�سعودية

حتديداً .مما قد ي�شكل �إ�ضافة معرفية يف هذا املجال ،خا�صة و�أن معظم الدرا�سات التي �أجريت
يف العامل العربي ركزت على متغريات ال عالقة لها ب�سمات ال�شخ�صية  .كنوعية ال�سكن,

وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي .وامل�ستوى الدرا�سي ,واحلالة االجتماعية �...إلخ.

 .2عالوة على ما تك�شفه الدرا�سة عن مدى تكيف الطالبات ونوعية ال�صعوبات وامل�شكالت

التي يواجهنها وما يرتبط به من متغريات قد ت�ؤثر فيه وتزودنا ب�إطار تف�سريي له ،مما ي�ساعد
املر�شدين النف�سيني واجلهات امل�س�ؤولة يف اجلامعة على حت�سني العملية التكيفية للطالبات

وو�ضع الربامج الإر�شادية املنا�سبة بناء على ما ت�سفر عنه الدرا�سة من نتائج مما ي�ساعد

على حتقيق جودة العملية الرتبوية وحت�سني الو�ضع النف�سي والأكادميي للطالبات ,حيث ي�ؤثر
التكيف بكل �أنواعه علي عطاء الطالبة و�صحتها النف�سية ومدى تفوقها التح�صيلي.
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تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
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حمددات الدرا�سة
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تتحدد �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة تبعا ً للعينة التي �أجريت عليها الدرا�سة  -الطالبات يف
املرحلة اجلامعية  -وتبعا ً لنوعية وخ�صائ�ص �أدوات الدرا�سة ومقايي�سها امل�ستخدمة.

م�صطلحات الدرا�سة

التكيف اجلامعي :ويق�صد به توافق الطالب  /الطالبة مع اجلو اجلامعي اجتماعيا ً و�شخ�صيا ً
 -انفعاليا ً و�أكادميياً .وهذا التوافق يكون بعد التحاق الطالبة باجلامعة �أو �أي م�ؤ�س�سة للتعليم

العايل ،ويت�ضمن التكيف ) (Baker & Siryk, 1986للم�ؤ�س�سة التعليمية القدرة على
تنظيم وحتقيق الأهداف وال�شعور واالنتماء ويقا�س �إجرائيا ً يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي
حت�صل عليها الطالبة يف مقيا�س التكيف اجلامعي املطبق يف الدرا�سة احلالية واملعد من

قبل الباحثة.

وجهة ال�ضبط :يعرف روتر  Rotterوجهة ال�ضبط على �أنها الطريقة التي يدرك بها الفرد
نتائج �سلوكه ونوعية العزو فيما يتعلق باحلوادث التي جتري له ومدى قدرته يف التحكم
فيها .وينق�سم الأفراد يف ذلك �إىل فئتني :الفئة الأوىل :ذوو وجهة ال�ضبط الداخلية ،بالن�سبة
لنظرية روتر هم الأفراد الذين يعتقدون �أن ما يجري لهم من حوادث هو نتيجة ل�سلوكهم

الذاتي ،وال�شخ�ص هو امل�س�ؤول عن نتائج هذا ال�سلوك� .أما الفئة الثانية :ذوو وجهة ال�ضبط
اخلارجية وهم الأفراد الذين يعتقدون �أن ما يجري لهم من حوادث هو نتيجة للحظ �أو لل�صدفة
�أو لقوة الآخرين ).(Rotter, 1966

�أما من الناحية الإجرائية ،ف�إن تعريف وجهة ال�ضبط هو جمموع الدرجات التي حت�صل

عليها الطالبة على مقيا�س روتر �سواء �أ�شار ذلك املجموع �إىل وجهة ال�ضبط الداخلية �أو
اخلارجية.

التح�صيل الدرا�سي :هو مدى الإتقان يف �أداء املهارات �أو املعارف املكت�سبة يف املو�ضوعات

واملواد الدرا�سية .(Good, 1973).

�أما �إجرائيا ً فيقا�س باملعدل الرتاكمي لكل املواد التي در�ستها الطالبة يف اجلامعة حتى زمن

تطبيق الدرا�سة احلالية.

امل�ستوى الدرا�سي :هو امل�ستوى امل�سجلة فيه الطالبة يف مرحلة البكالوري�س واملت�ضمن ثمان

م�ستويات درا�سية ،حيث تق�سم كل �سنة درا�سية �إيل ف�صليني درا�سيني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
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اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي اال�ستطالعي امل�سحي� ،إذ مت جمع البيانات من خالل

�إجابات الطالبات على �أدوات الدرا�سة.

جمتمع وعينة الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود امل�سجلني

يف الف�صل الدرا�سي الأول من عام ( 1431-1430هـ) .يف امل�ستويات الدرا�سية «الثاين ،الثالث،

والرابع» والبالغ عددهن ( )1150طالبة .واجلدول رقم ( )1يبني توزيع جمتمع الدرا�سة على
امل�ستويات الدرا�سية.

اجلدول رقم ()1
توزيع جمتمع الدرا�سة على امل�ستويات الدرا�سية «الثاين والثالث والرابع»
عدد الطالبات
امل�ستوى الدرا�سي
401
امل�ستوى الثاين
380
امل�ستوى الثالث
369
امل�ستوى الرابع
1150
املجموع
عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )309طالبة من طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود.

من امل�ستويات الدرا�سية «الثاين ،والثالث ،والرابع» .مت اختيارهن بالطريقة العنقودية .واجلدول

رقم ( )2يو�ضح توزيع العينة وفقا ً للم�ستوى الدرا�سي والتح�صيل الدرا�سي «التقدير».

م
1

2

اجلدول رقم ()2
توزيع عينة الدرا�سة وفق امل�ستوى الدرا�سي والتقدير
العدد
ال�صنف
املتغري
102
الثاين
101
الثالث
امل�ستوى الدرا�سي
106
الرابع
309
املجمـوع
43
ممتاز
جيد جد ًا
119
112
جيد
التقدير تبع ًا للمعدل الرتاكمي
22
مقبول
13
مل يحدد
309
املجمـوع

الن�سبة
33
32.7
34.3
100.0
13.9
38.5
36.2
7.1
4.2
100.0
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�أدوات الدرا�سة
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�أوالً :مقيا�س التكيف اجلامعي

مت بناء املقيا�س من قبل الباحثة ،عن طريق الإطالع على الرتاث النف�سي اخلا�ص مبو�ضوع

التكيف اجلامعي وبالإطالع �أي�ضا ً على املقايي�س الأجنبية غري العربية .و كذلك بنا ًء على نتائج

ا�ستبيان مفتوح ،قامت الباحثة بتوزيعه على عينة من جمتمع الدرا�سة ( )100طالبة ،ولأجل
الت�أكد من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س التكيف اجلامعي ،مت تطبيقه على عينة قدرها ()63

طالبة .حيث مت حذف ( )13عبارة من �أ�صل ( )77لي�صبح العدد الإجمايل للعبارات ( )64عبارة.

�صدق املقيا�س

بغية الت�أكد من �صدق املقيا�س مت عر�ضه على ثمانية حمكمني خمت�صني يف علم النف�س.

وقد �أ�شاروا �إىل �صالحية املقيا�س ومالءمته لقيا�س التكيف اجلامعي ،كما مت حذف عدد قليل
من البنود التي ر�أى املحكمون عدم منا�سبتها .كما مت قيا�س معامالت ارتباط بنود املقيا�س

بالدرجة الكلية للمقيا�س ،وبالتايل حذفت البنود التي قلت داللتها الإح�صائية عن (.)0.05

ثبات املقيا�س

مت ح�ساب الثبات عن طريق معامل (�ألفا كرونباخ) للمقيا�س وبلغ ( ،)0.94ومعامل (التجزئة

الن�صفية) وبلغ ( ،)0.92وبذلك يكون مقيا�س التكيف اجلامعي يتمتع ب�صدق وثبات جيدين،
مما يجعله قابال ً للتطبيق يف الدرا�سة احلالية.

ت�صحيح املقيا�س

يتم ت�صحيح فقرات املقيا�س وفقا ً مليزان خما�سي ،ح�سب طريقة (ليكرت) من واحد �إىل

خم�سة ،حيث �أعطيت �إجابة تنطبق متاما ً الدرجة ( ،)5والإجابة تنطبق كثريا ً الدرجة (،)4

والإجابة تنطبق �أحيانا ً الدرجة ( ،)3والإجابة تنطبق نادرا ً الدرجة (� ،)2أما الإجابة ال تنطبق فقد
�أعطيت الدرجة ( .)1وُتعك�س هذه الأوزان يف حالة الفقرات ال�سلبية،حيث عبارات املقيا�س
�صيغت باجتاه ال�سالب .وبالتايل يتم جمع الدرجات يف حالة الفقرات ال�سلبية كما هي ،ويتم

عك�سها يف حالة الفقرات الإيجابية .وجمموع الدرجات على املقيا�س هي الدرجة الكلية التي

ت�شري �إىل م�ستوى التكيف اجلامعي ،وكلما ارتفعت درجة الطالبة على املقيا�س ،فذلك يدل

على انخفا�ض م�ستوى التكيف لديها� ،أما �إذا انخف�ضت الدرجة فتدل على ارتفاع م�ستوى
التكيف ،وترتاوح الدرجة الكلية من (.)330-66

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثانيا� :صدق مقيا�س وجهة ال�ضبط وثباته
مت ا�ستخدام مقيا�س روتر ) (Rotter, 1966لقيا�س وجهة ال�ضبط ،والذي ت�شري الدرجة

املرتفعة عليه �إىل وجهة �ضبط خارجية ،يف حني ت�شري الدرجة املنخف�ضة عليه �إىل وجهة
�ضبط داخلية .وقد قام برتجمته وتقنينه وا�ستخراج ال�صدق والثبات له على البيئة العربية

(كفايف� .)1982 ،أما بالن�سبة للدرا�سة احلالية فقد مت ح�ساب معامالت ارتباط (بري�سون)

لقيا�س العالقة بني بنود مقيا�س وجهة ال�ضبط بالدرجة الكلية للمقيا�س ،ومت حذف البنود
التي كانت داللتها الإح�صائية �أقل من ( .)0.05وكانت ( )6بنود ،لي�صبح عدد فقرات املقيا�س
( )17فقرة من �أ�صل ( .)29بالإ�ضافة �إىل ( )6فقرات دخيلة و�ضعت حتى ال يكت�شف املفحو�ص

الهدف من املقيا�س.

ثبات املقيا�س

مت �إعادة ح�ساب الثبات للمقيا�س با�ستخدام معامل (�ألفا كرونباخ) وبلغ ( ،)0.623ومعامل

(التجزئة الن�صفية) وبلغ ( )0.561وبذلك يكون مقيا�س وجهة ال�ضبط قابل للتطبيق يف

الدرا�سة احلالية.

ت�صحيح املقيا�س

تعطى درجة لكل اختيار �صحيح للعبارة املحددة ،و�صفر لكل اختيار خاطيء ال يطابق

العبارة املحددة تبعا ً للجدول املرفق يف مفتاح ت�صحيح املقيا�س� .أما الفقرات الدخيلة وهي:
( )22-20-17-12-6- 1فال ت�صحح .وت�شري الدرجة املرتفعة للمقيا�س �إىل وجهة ال�ضبط

اخلارجية ،يف حني الدرجة املنخف�ضة ت�شري �إىل وجهة ال�ضبط الداخلية.

�إجراءات الدرا�سة

 -مت �أخذ موافقة وكيلة كلية الرتبية وذلك لتوزيع �أدوات الدرا�سة على طالبات كلية الرتبية.

 -مت توزيع �أدوات الدرا�سة  -بعد �أن مت الت�أكد من خ�صائ�صها ال�سيكومرتية  -على عينة

الدرا�سة.

 و�أخرياً ،مت جمع اال�ستبانات وتفريغ بياناتها ،متهيدا ً لإجراء املعاجلة الإح�صائية با�ستخدامبرنامج الـ ).(SPSS
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مت ا�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون) للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،كما ا�ستخدم حتليل التباين

الأحادي للإجابة على ال�س�ؤالني الثاين والثالث.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

والذي ن�صه« :هل هناك عالقة بني مدى التكيف اجلامعي لدى الطالبة اجلامعية ونوعية

وجهة ال�ضبط داخلية �أو خارجية؟».

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قامت الباحثة با�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون) لقيا�س العالقة

بني درجات الطالبات الكلية للمقيا�س ،ودرجاتهن يف مقيا�س وجهة ال�ضبط .واجلدول رقم ()3
يو�ضح النتائج املتعلقة به.

اجلدول رقم ()3
معامالت ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني التكيف اجلامعي ومقيا�س وجهة ال�ضبط
م�ستوى الداللة
معامل االرتباط
العدد
0.01
0.4469
309
يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أنه يوجد عالقة موجبة (طردية) بني الدرجة الكلية ملقيا�س

التكيف اجلامعي وبني مقيا�س وجهة ال�ضبط� ،أي �إنه كلما ارتفعت درجة املقيا�س (انخف�ض
م�ستوى التكيف اجلامعي) ارتفعت درجة وجهة ال�ضبط (وجهة �ضبط خارجية) ،وهذه العالقة

دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى (.)0.01

وهذا يتوافق مع ما تو�صلت �إليه معظم الدرا�سات و�إن كانت يف املجتمعات الغربية مثل

درا�سة ) (Martin, 1988و ) (Martin & Dioxin, 1994و ) (Kintner, 1998و (Day,
 )1999و ) (Stuart, 2000و ) )Stoever, 2001و ) .)Balaisis, 2004وكلها �أ�شارت �إىل

وجود عالقة بني التكيف اجلامعي ووجهة ال�ضبط.

وعلى الرغم من �أن عددا ً قليال ً جدا ً من البحوث التي �أجريت يف ثقافة �أخرى غري الثقافة

الغربية .مل جتد هذه العالقة .بل وجدت �أنه ال فرق بني وجهة ال�ضبط داخلية �أو خارجية

وبني التكيف اجلامعي .مثل درا�سة ( ,)Stuart, 2000و�أي�ضا ً درا�سات نادرة وجدت العك�س

عالقة دالة �إح�صائيا ً بني التكيف اجلامعي و وجهة ال�ضبط اخلارجية ،مثل درا�سة (Estrada,

) .Dupoux & Wolman, 2006ورغم اختالف الثقافة ال�سعودية عن الثقافة الغربية فلقد

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كانت النتائج مت�شابهة .وح�سب تف�سري الباحثة ف�إن نتيجة هذه الدرا�سة جاءت مت�شابهة

عزو نتائج �سلوك الفرد لعوامل داخلية �أو خارجية تكاد جتد نف�س الر�ؤية والتقييم يف كل
املجتمعات .وبالتايل ف�إن هذه النتيجة تثبت لنا �أن ل�سمات ال�شخ�صية  -وجهة ال�ضبط

بالذات  -مو�ضوع الدرا�سة دورا ً كبريا ً يف مدى تكيف الطالبة مع اجلو اجلامعي والتخفيف
من حدة التغريات التي متر بها الطالبة يف هذه املرحلة املهمة من حياتها� .إذ تثبت معظم

الدرا�سات �أن الأفراد ذوي ال�ضبط الداخلي لديهم قابلية �أكرب لتغيري �سلوكهم ،بعد �أي تعزيز
يتعر�ضون له ،ال�سيما �إذا كان التعزيز ذا قيمة لدي الفرد.

ثانيا:عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

والذي ن�صه« :هل هناك فروق بني مدى تكيف الطالبة للبيئة اجلامعية وامل�ستوى

الدرا�سي؟».

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قامت الباحثة با�ستخدام اختبار (حتليل التباين الأحادي) لداللة

الفروق بني �أكرث من جمموعتني م�ستقلتني للتعرف �إىل الفروق يف الأبعاد الفرعية ملقيا�س

التكيف اجلامعي ويف الدرجة الكلية للمقيا�س لدى �أفراد العينة باختالف امل�ستوى الدرا�سي.
واجلدول رقم ( )4يو�ضح النتائج التي مت التو�صل �إليها.

اجلدول رقم ()4
اختبار حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف الدرجة الكلية ملقيا�س التكيف اجلامعي
لدى طالبات اجلامعة باختالف امل�ستوى الدرا�سي
جمموع درجات متو�سط قيمة
م�ستوى التعليق
م�صدر التباين
البعد
الداللة
ف
املربعات احلرية املربعات
0.47
2
0.94
الدرجة الكلية للتكيف بني املجموعات
 0.216 1.54غري دالة
اجلامـــــعي
0.31
306
داخل املجموعات 93.50
يالحظ من اجلدول رقم (� )4أن قيم (ف) غري دالة يف الدرجة الكلية ملقيا�س التكيف اجلامعي،

مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية للمقيا�س باختالف امل�ستوى
الدرا�سي للطالبات .وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة الليل ( .)1993وعك�س ما تو�صلت �إليه

درا�سة )Barnes, 2000) ،ودرا�سة املواجدة ( )2002ودرا�سة الق�ضاة ( )2007حيث وجدت �أن

للم�ستوى الدرا�سي �أثر يف درجة التكيف للحياة اجلامعية .ولعل ال�سبب يعود �إىل �أن الطالبة
اجلامعية يف جامعة امللك �سعود تظل حتى امل�ستوى الثالث من الدرا�سة اجلامعية ال ت�ستطيع
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�سعود بل اجلامعة ككل ،تفتقر ملركز �إر�شادي يقدم خدمات �إر�شادية للطالبات الالتي يعانني

من م�شاكل التكيف مع احلياة اجلامعية .ولي�س هناك توجيه و�إر�شاد وال حتى ن�رشات توجيهيه
للطالبات امل�ستجدات �أو لوحات تر�شد حتى �إىل املباين الدرا�سية ومبنىالإدارة والت�سجيل ،مما
يجعل �أيام الطالبة الأوىل نوعا ً من املعاناة ،ولكن لي�س هناك ما يف�رس ا�ستمرار معاناة الطالبة

حتى امل�ستوى الثالث من الدرا�سة مما يحتاج �إىل مزيد من التق�صي والدرا�سة.

ثالثا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

والذي ن�صه“ :هل هناك فروق بني مدى تكيف الطالبة للبيئة اجلامعية والتح�صيل

الدرا�سي؟”.

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث قامت الباحثة با�ستخدام اختبار (حتليل التباين الأحادي)

(بري�سون) لقيا�س العالقة بني درجات الطالبات يف الأبعاد الفرعية ملقيا�س التكيف اجلامعي

ويف الدرجة الكلية للمقيا�س وبني م�ستوى حت�صيلهن الدرا�سي (املعدل الرتاكمي) .واجلدول
رقم ( )5يو�ضح النتائج التي مت التو�صل �إليها.

اجلدول رقم ()5
اختبار حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف الدرجة الكلية ملقيا�س التكيف اجلامعي
لدى طالبات اجلامعة باختالف التقدير يف اجلامعة
جمموع درجات متو�سط قيمة
م�ستوى التعليق
م�صدر التباين
البعد
الداللة
ف
املربعات احلرية املربعات
الدرجة الكلية للتكيف
اجلامـــــعي

بني املجموعات

2.84

3

0.95

داخل املجموعات

85.49

292

0.29

3.23

0.023

دالة عند
م�ستوى
0.05

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن قيم (ف) دالة عند م�ستوى �أقل من ( )0.05يف الدرجة الكلية

ملقيا�س التكيف اجلامعي ،مما ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية
ملقيا�س التكيف اجلامعي للطالبات باختالف تقديراتهن يف اجلامعة .ومت ا�ستخدام اختبار

(�شيفيه) للك�شف عن م�صدر تلك الفروق كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)6

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

* تعني وجود فروق دالة عند م�ستوى 0.05

ومبالحظة اجلدول رقم ( )6توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية للتكيف اجلامعي بني الطالبات

احلا�صالت على تقدير (ممتاز) ،وبني الطالبات احلا�صالت على تقدير (مقبول) ،وذلك ل�صالح
الطالبات احلا�صالت على تقدير (مقبول) .مبعنى �أن الطالبات احلا�صالت على تقدير (مقبول)

تكيفهن اجلامعي �أقل من الطالبات احلا�صالت على تقدير (ممتاز).

وهذا يدل على �أنه وبالرغم من �أهمية عامل �سمات ال�شخ�صية كمتغري يدل على مدى

تكيف الطالبة اجلامعي� ,إال �أن لعامل التح�صيل الدرا�سي �أي�ضا ً �أثرا ً قويا ً خا�صة يف التكيف

النف�سي والأكادميي والتكيف االجتماعي ,فتكيف الطالبة مع اجلو اجلامعي ما هو �إال نتاج

لتفاعل العديد من العوامل منها القدرات العقلية وامليول الرتبوية وكذلك االجتاهات نحو
اجلامعة والظروف الأ�رسية ولكن يظل التح�صيل الدرا�سي من �أكرثها �أثرا ً يف مدى تكيف
الطالبة ,وهناك الكثري من الدرا�سات التي وجدت هذه العالقة بني التكيف اجلامعي وم�ستوى
التح�صيل الدرا�سي من مثل درا�سة بيكر و�سرييك ) (Baker & Siryk, 1986ودرا�سة،
) (Day, 1999ودرا�سة الرفوع والقرارعة )2004( ,ودرا�سة الق�ضاة ،)2007( ,ولعل ذلك يرجع

�إىل �أن الطالبة القادرة على التعامل والتكيف مع متطلبات املادة الدرا�سية ت�ستطيع �أي�ضا ً
�أن تتكيف وتتعامل مع اجلو اجلامعي بكل ما يحمله من غمو�ض وحت ًّد كذلك وبطريقة غري
مبا�رشة .ف�إن تفوق الطالبة الأكادميي ي�ساعد على حت�سني مفهوم الذات لديها ،وبالتايل حت�سني

تكيفها النف�سي والذي يربط عادة بال�صحة النف�سية اجليدة.

التو�صيـات

ميكن تقدمي تو�صيات الباحثة يف هذه الدرا�سة كما ي�أتي:

� -1إجراء املزيد من الدرا�سات يف مو�ضوع التكيف اجلامعي .بحيث ت�شمل الدرا�سة الطلبة
والطالبات ودرا�سة متغريات �أخرى مل تقم الباحثة بدرا�ستها يف الدرا�سة احلالية مثل :نوعية
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اجلدول رقم ()6
اختبار �شيفيه لتو�ضيح م�صدر الفروق يف الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س
التكيف اجلامعي لدى طالبات اجلامعة باختالف التقدير يف اجلامعة
التقدير املتو�سط احل�سابي مقبول جيد جيد جداً ممتاز الفرق ل�صالح
البعد
مقبول
2.53
مقبول
*
2.37
جيد
الدرجة الكلية
للتكيف اجلامعي جيد جد ًا
2.33
2.13
ممتاز
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ال�سكن ,والدخل ,وترتيب الطفل يف الأ�رسة ،وم�ستوى تعليم الوالدين ,ومدى قرب �أو بعد
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الطالبة عن �أ�رستها ,ونوعية التخ�ص�ص الخ.

� -2إذا كان من نتائج الدرا�سة احلالية عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني طالبات امل�ستوى الثاين
والثالث والرابع ,فهذا يدل على �أن معاناة الطالبة مع التكيف م�ستمرة لفرتة طويلة .وهذه

النقطة تدعونا �إىل التدخل املبكر من حيث االهتمام بالطالبة امل�ستجدة .وذلك عن طريق
�إن�شاء مراكز �إر�شادية تهتم بتوجيه الطالبة وفهم حاجاتها الإر�شادية ،ملا متر به الطالبة من
�صعوبات نف�سية واجتماعية و�صحية.كذلك االهتمام بالطالبة منذ املرحلة الثانوية .حيث
توجد بع�ض الأنظمة يف بع�ض املدار�س العاملية التي ت�ساعد يف الربط بني نظام الدرا�سة يف

املرحلة الثانوية ومرحلة الدرا�سة اجلامعية فيكون النظام يف املراحل الثانوية املت�أخرة �شبيها ً

بالدرا�سة اجلامعية .ويتم تدريب الطالب على اال�ستقاللية واالعتماد على الذات ,وحرية اختيار

املواد .بل ي�صل الأمر �إىل ما هو �أبعد من ذلك ،فتقرر بع�ض املواد الإجبارية ومواد �أخرى اختيارية،

وُيعنى بطريقة ا�ستخدام املكتبة وكيفية كتابة البحوث والتقارير .وي�شمل املو�ضوع �أي�ضا ً
ت�صميم املباين يف املرحلة الثانوية بحيث ت�شبه املباين اجلامعية .مما ي�سهل للطالبة امل�ستجدة

التعامل مع اجلو اجلامعي ب�سهولة وي�رس.

-3هذه الدرا�سة ونتائجها كانت قا�رصة علي طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود,

مبدينة الريا�ض وحبذا لو كانت هناك درا�سات �أخري ملناطق وجامعات �أخرى.

 -4ك�شف البحث عن وجود عالقة بني وجهة ال�ضبط الداخلية والتكيف اجلامعي .لذلك

البد من عقد دورات تدريبية للطالبات امل�ستجدات بالذات فيما يتعلق بوجهة ال�ضبط

وبالذات وجهة ال�ضبط الداخلية لأهميتها لنجاح وتكيف الطالبة اجلامعية .خا�صة �أننا ويف
جمتمعاتنا العربية يتعود الطالب منذ طفولته على عدم وجود �ضبط داخلي وحتليل الأمور
على �أنها لي�ست نتيجة ملا يفعله الفرد ذاته بل نتيجة ملا يفعله الآخرون �أو نتيجة للحظ �أو

ال�صدفة

 -5و�إجماال ً اهتمام اجلامعة مبا يعرف بالربنامج الت�أهيلي ()College Orientation Programs

لإعداد الطالبة للحياة اجلامعية ،حيث جند �أن اجلامعات يف الدول املتقدمة تخ�ص�ص يوما ً
كامال ً لتعرف الطلبة والطالبات امل�ستجدات اجلو اجلامعي وقد ي�شمل حتي جولة على املباين

اجلامعية وقد يح�رضه الوالدان كل ذلك يخلق جوا ً من الألفة لدى الطالب امل�ستجد وي�ساعده
على تكيف �أح�سن مع متطلبات احلياة اجلديدة.
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