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 ملخصاسبحث:ا 
ػػى والتعرؼ عل ،ىدفت الدراسة الػػى بناء مقياس التوافق الدراسي لدى طلبة ادلرحلة االعدادية فػػي مدينة ادلوصل     

مستوى التوافق الدراسي لدى الطلبة فضال عن التعرؼ علػػى داللة الفروؽ فػػي التوافق الدراسي بُت افراد عينة البحث تبعا 
 .ادلوقع اجلغرافػػي( ،الفرع الدراسي ،دلغَت )اجلنس

تَتوا ابلطريقة العشوائية %( مػػن اجملتمع الكلي اخ7.5( طالباً وطالبة وبنسبة )888أذ أتلفت عينة البحث االساسية )     
( فػػي اجلانب 4( اعدادايت مػػنها )9( وموزعُت علػػى )9898-9809مػػن اعدادايت مدينة ادلوصل للعاـ الدراسي )

ولتحقيق اىداؼ البحث طبق الباحثاف   ،( اعدادايت مػػن اجلانب االيسر مػػن مدينة ادلوصل5االديػػن مػػن مدينة ادلوصل و)
 ،صدؽ البناء ،لدراسي الذي قاـ الباحثاف ببنائو ومت التحقق مػػن صدؽ ادلقياس ابعتماد )الصدؽ الظاىريمقياس التوافق ا
وطريقة االتساؽ الداخلي ابستخداـ معادلة  ،اما الثبات فتم حسابو بطريقتُت مها )طريقة اعادة االختبار ،الصدؽ الذايت(

احصائيا ابستخداـ برانمج احلقيبة االحصائية للعلـو االجتماعية الفا كرونباخ( وبعد تطبيق االداتُت عوجلت البياانت 
(SPSS: واظهرت النتائج ما أييت ) 
 .مستوى التوافق الدراسي لدى طلبة ادلرحلة االعدادية ضمػػن ادلستوى ادلتوسط .0
 وجود فروؽ دالة إحصائيا فػػي التوافق الدراسي بُت افراد عينة البحث وفقا دلتغَت .9

 .انث( ولصاحل االانثا –اجلنس )ذكور  - أ
 .الفرع االديب( ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا –الفرع الدراسي )الفرع العلمي   - ب
 اجلانب االيسر( ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا. –ادلوقع اجلغرافػػي )اجلانب االديػػن  -ج

اسدلوصلا(ا–سالعدسدخةاا–طلحةاا–سبدرستياا–سبكلماتاسدلفلاحيةا)اسبلوسفقا
Abstract 

The study aimed to build a measure of academic compatibility among 

middle school students in the city of Mosul, to identify the level of 

academic compatibility of students, as well as to identify the significance 

of differences in academic compatibility between members of the research 

sample according to a variable (gender, branch of study, geographical 

location). 

As the basic research sample consisted of (800) male and female students, 

and at a rate of (7.5%) of the total community, they were chosen randomly 

from the preparations of the city of Mosul for the academic year (2019-

2020) and distributed on (9) middle schools, of which (4) are on the right 

side of the city of Mosul and ( 5) Preparations from the left side of the city 

of Mosul, and in order to achieve the research objectives, the two 

researchers applied the study compatibility scale that the two researchers 
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built, and the validity of the two scales was verified by adopting (apparent 

validity, construct validity, and self-validity). The internal consistency 

method using the Cronbach Alpha equation) and after applying the two 

tools, the data were statistically treated using the SPSS program, and the 

results showed the following: 

1.The level of academic compatibility of middle school students within the 

intermediate level. 

2.There are statistically significant differences in the academic 

compatibility between the members of the research sample according to a 

variable. 

A- Sex (males - females) for the benefit of females. 

B- The academic branch (the scientific branch - the literary branch) there is 

no statistically significant difference. 

C- Geographical location (the right side - the left side) there is no 

statistically significant difference. 

Key words (compatibility - academic - students - middle school – 

Mosul) 

امشكلةاسبحث:ا ا
تعد ادلدارس فػػي سلتلف الدوؿ نظامًا اجتماعيا شليزا لو خصائصو ومساتو اخلاصة ليتطلب مػػن الطلبة ادلػػنتمُت اليها     

فالًتبية اليـو مل تعد هتتم ابجلانب ادلعرفػػي فقط بل اصبحت هتتم ببناء الطلبة ومنوىم النمو السليم علػػى سلتلف  ،ابلتوافق
الًتبوية والنفسية واالجتماعية كما هتتم دبساعدة الطلبة علػػى ربقيق التوافق وذلك الف اخلربات وادلهارات الًتبوية  اجملاالت

حيصل عليها الطلبة داخل ادلدارس، اذ تعد مصدرا مهما فػػي توافقهم مع احلياة بصورة عامة وتساعدىم فػػي تنمية القدرة 
فاحلياة ادلدرسية ليست رلرد ربصيل دراسي فقط بل ىي  ،سلتلف اجلوانب االجتماعيةعلػػى ازباذ استجاابت اجيابية فػػي 

 (388:0983الػػى جانب ىذا ايضا عالقات اجتماعية اما اف يتوافق الطلبة او ال يتوافق )اسعد،
ة ودبا فػػيها مػػن فالتوافق الدراسي يشَت الػػى عملية التفاعل بُت الفرد دبا لديو مػػن حاجات وإمكاانت وبُت البيئ    

وهبذا فاف التوافق احلسن يكوف مصدرا  ،كما انو يشَت الػػى ما ينتهي اليو الفرد مػػن حالة نفسية  ،خصائص ومتطلبات
بينما يكوف التوافق السيء مصدرًا للصراع والقلق واالضطراب  ،لالطمئناف واالرتياح والصحة النفػػيسة

(Sears,2002:P7) 
الضطراب ادلرتبط ابلتوافق السيء علػػى الشخصية بُت أتثَت بسيط يبدو علػػى شكل قلق موضوعي وبُت ويًتاوح أتثَت ا     

 (94:0995اضطراب يبدو علػػى شكل عصاب او اضطراب اكثر شدة يبدو علػػى شكل ذىاف )عبدالطيف،
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ثؤثرات ادلتعلقة بصحة الطلبة النفسية، حيث اذا فاف التوافق الدراسي للطلبة فػػي ادلرحلة االعدادية يُعدُّ واحدًا مػػن أقوى ادل
اف توافق الطلبة مع جو ادلدرسة وشعوره ابلرضا واالرتياح ينعكس علػػى انتاجياتو واجلوانب ادلختلفة مػػن شخصيتو وربصيلو 

 ( 79:0987،الدراسي. )الرفاعي
 سمهيةاسبحث:ا 

تعداداهتم فػػي العملية الًتبوية وضرورة فهم اذباىاهتم وقيمهم نشأ االىتماـ الكبَت حباجات الطلبة وميوذلم وقدراهتم واس     
 .وخفض التوتر النفسي والضغوط اليت يتعرضوف ذلا نتيجة ادلشكالت اليت يواجهوهنا فػػي سلتلف ادلراحل ونواحي احلياة

لػػى الرغم مػػن امهية التوافق فع ،والتوافق الدراسي مػػن االمور االساسية اليت تسعى العملية الًتبوية لتحقيقها لدى الطلبة
جلميع االفراد اال اف لو امهية خاصة ابلنسبة للطالب فػػي ادلرحلة االعدادية حيث ربتوى االعدادايت علػػى ادلئات مػػن 

عها مػػن الطلبة مػػن سلتلف اخللفػػيات االجتماعية واالقتصادية والثقافػػية ادلتباينة اليت جيب علػػى الطالب اف ينسجم ويتوافق م
كما يعد التوافق  مػػن اكثر ادلثؤشرات ادلتعلقة بصحة الطالب النفسية حيث اف   ،اجل اف يتأقلم ويوازف بُت نفسو وبيئتو

الطالب يقضي مدة طويلة فػػي ادلرحلة االعدادية التقل عن ثالث سنوات فتوافقو وشعوره ابلرضا واالرتياح ينعكس علػػى 
 (96:0996،انتاجيتو )خوري

ولعل التوافق يعد جزءا طبيعيا مػػن حياة االنساف فػػيثؤثر علػػى سلوكو وىو جانب مهما فػػي بناء الشخصية ومتغَت مػػن       
والتوافق مهٌم عند مجيع االفراد فػػي ،وىو مػػن اىم ىذه العوائق اليت تواجو الطالب داخل مواقف التعلم ،متغَتات السلوؾ

راءات السلوكية ادلػػناسبة دلواجهة ادلواقف وادلشاكل اليت دير هبا الفرد سلتلف مواقف احلياة الزباذ االج
 (.04:9889،)ادلرواين

فالتوافق مفهـو  ،فقد شغل مفهـو التوافق حيزا كبَتا فػػي البحوث العربية واالجنبية وذلك ألمهيتو فػػي احلياة االنسانية     
ؾ االنساف ىي زلاوالت مػػن جانبو لتحقيق توافقو مع البيئة اما حيث اف معظم سلو  ،مركزي فػػي علم النفس بصفة عامة

كما تُعدُّ عملية التوافق عملية ديناميكية وظيفػػية حبيث ال ربدث   ،علػػى ادلستوى الشخصي او علػػى ادلستوى االجتماعي
 (00:9888،)شوكت فػػي موقف معُت او فًتة زمػػنية معينة ابلعكس فهي هبذا ادلعٌت تعد عملية مستمرة ودائمة.

فادلشاكل والعقبات امر عادي فػػي حياة  ،والتوافق السليم يقاس دبدى قدرة الفرد علػػى مواجهة ىذه ادلشكالت وحلها
الفرد واالمر غَت العادي ىو فشل الفرد فػػي حل ىذه ادلشكالت، فالتوافق ضروري لكل فرد فػػي كل مرحلة مػػن مراحل 

كذلك ادلثؤسسة االجتماعية الثانية بعد االسرة واليت ذلا أتثَت مهم فػػي حياة االفراد وتشكيل كما تُعدُّ ادلدرسة    ،النمو
فهي تستطيع عن طريق ادلواد الدراسية واسلوب الًتبية الذي تستخدمو والعالقات االنسانية السائدة فػػي  ،مستقبلهم

لذا فاف مفهـو التوافق فػػي اجلانب التعليمي  ،افق ادلدرسياجملتمع ادلدرسي واالنشطة ادلختلفة اليت تساعده علػػى ربقيق التو 
نظراً الرتباطو الوثيق ابلعديد مػػن العوامل ذات التأثَت الواضح  ،او ابجلانب الدراسي شغل اىتماـ الباحثُت مػػنذ وقت طويل

 ،او األسري أو االجتماعي سواء علػػى الصعيد الدراسي ،وربقيق النجاحات فػػي سلتلف نواحي احلياة ،فػػي حياة الفرد
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وابلتايل فإنو يعمل  ،ويسهم الشعور ابلكفاءة الذاتية وبتنمية وتطوير السمات الشخصية ذات الطابع اإلجيايب لدى الطلبة
  .(58: 9002 ،علػػى ربسُت التوافق الدراسي، ويسهم بزايدة الثقة ابلنفس وربقيق احًتاـ الذات )بٍت خالد

اأىدسفاسبحث:
 ستوى التوافق الدراسي لدى طلبة اخلامس االعدادي.قياس م - 0
 التعرؼ علػػى الفروؽ يف التوافق الدراسي بُت افراد عينة البحث تبعا دلتغَت: - 9
 اانث( –اجلنس )ذكور –أ 

 اديب( –الفرع الدراسي )علمي  –ب 
 اجلانب االيسر( –ادلوقع اجلغرافػػي )اجلانب االديػػن  –ج 

احدوداسبحث:ا 
 9898-9809لزمنية  : سنة احلدود ا -
 احلدود البشرية :طلبة ادلرحلة االعدادية -
 احلدود ادلكانية : مركز مدينة ادلوصل  -
 احلدود ادلعرفية : تقتصر على التوافق الدراسي -

احتدخداسدلصطلثاتا 
 .سوالا سبلوسفقابشكلاعا ا

ا-عرفهااكلامــنا 
ا(6221حسنا)

ػى حالة الرضا النفسي عن ذاتو واحساسو حبالة مػػن التناغم فػػي عالقاتو مع التوافق وىو قدرة الفرد علػػى الوصوؿ الػ  
 (8:0995،)حسن  .البيئة واحمليط الذي يعيش فػػيو

ا(0222سدلروسينا)
أف يكوف الفرد راضيا عن نفسو وتتسم حياتو الشخصية ابخللو مػػن التوترات والصراعات الشخصية اليت تقًتف          

 (60:9889،لقلق والضيق وىو أيضا ما يقـو علػػى أساسو شعور الفرد ابألمػػن الشخصي. )ادلروايندبشاعر الذنب وا
ااثبثاا اسبلوسفقاسبدرستيا

 عرفواكلامــنا
ا( 6221سبشربييناوبفليقةا)
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دبا يسهم ابنو ىو احملصلة النهائية للعالقة الديناميكية البناءة بُت الطالب مػػن جهة وزليطة ادلدرسي مػػن جهة أخرى   
فػػي تقدـ الطالب ومنائو العلمي والشخصي وسبثل اىم ادلثؤشرات اجليدة لتلك العالقة فػػي االجتهاد فػػي التحصيل العلمي 

 (04:0998)الشربيٍت وبفليقة،.والرضا والقبوؿ ابدلعايَت ادلدرسية واالنسجاـ معها
ا( 0262سبفضلياوسبددلاينا)

د ادلتعلق ابدلواقف ادلدرسية واليت تعد جانياً مػػن جوانب التوافق العاـ للفرد الذي ديكن أبف التوافق الدراسي: ىو سلوؾ الفر  
 (07:9804وىو نتاج أساسي لتفاعل الفرد مع ادلواقف الًتبوية.)الفضلي والددلاين ، ،أف تثؤثر بشكل كبَت علػػى الفرد

تبادلة مع كل مػػن لو عالقة بو داخل ادلدرسة مػػن : )إنو عالقة الطالب االجيابية ادل بللوسفقاسبدرستيالتعريف النظري 
 .زمالئو ومدرسيو وادلشاركة الفعالة فػػي االنشطة الًتبوية واالعًتاؼ بقدراتو وتقبلها(

( : )الدرجة الكلية الناذبة عن استجابة طلبة االعدادية دلقياس التوافق الدراسي الذي إجرسئياًا) سبلوسفقاسبدرستيويعرؼ 
 .يف البحث احلايل(اعده الباحث 

اإطارانظرياودرستاتاتابقةا
امفهو اسبلوسفقا 

وقد خيفق فػػي ذلك شلا يوثر علػػى توافقو،  ،يصرؼ االنساف معظم وقتو وطاقتو فػػي سبيل اشباع حاجات كثَتة    
يم والتواـؤ مع البيئة ويتضمػػن التوافق خفض التوتر الذي تثَته احلاجات ادلختلفة وىو يعٍت قدرة الفرد علػػى التكيف السل

وعن طريقها يصبح  ،التوافق عملية مستمرة ابستمرار احلياةيُعدُّ كما   ،ادلادية واالجتماعية والتوافق مع نفسو ومع االخرين
ولكي يكوف الفرد سواي ينبغي اف تكوف لديو القدرة علػػى استجاابت متنوعة تالئم  ،الفرد اكثر كفاءة فػػي عالقتو مع البيئة

وذلذا ديكن القوؿ أبف كل سلوؾ يصدر مػػن الفرد ما ىو اال زلاولة جاىدة مػػنو  ،اقف ادلختلفة وتنجح فػػي ربقيق دوافعوادلو 
حيث اف التوافق ىو االنسجاـ مع البيئة ويشمل القدرة علػػى اشباع حاجات الفرد ومواجهة معظم  ،الف حيقق توافقو

 (49:9880،)شاذيل .ادلتطلبات اجلسمية واالجتماعية
فػػيقاؿ اف التوافق يقسم الػػى  ،والتوافق بشكل عاـ اعم وامشل واكثر اتساعا عند استخدامو لتفسَت السلوؾ االجتماعي    

 –التوافق البيئي  –ابإلضافة الػػى رلاؿ نشاط او سلوؾ الفرد فػػيقاؿ )التوافق ادلهٍت  ،)التوافق النفسي والتوافق االجتماعي(
 –كذلك ابإلضافة الػػى منط االستجابة اليت يقـو هبا الفرد فػػي ادلواقف اليت تواجهو )التوافق السوي   ،التوافق الدراسي(

 (909:0998 ،والتوافق الالسوي(.)عوض
اخطوستاعمليةاسبلوسفقا 

ية معينة او لعملية التوافق خطوات فتبدا عملية التوافق بوجود دافع او رغبة معينة تدفع االنساف وتوجو سلوكو ضلو غا      
وعندما يعيقو مػػن الوصوؿ  ،ىدؼ خاص يشبع ىذا التوافق مث يظهر عائق يعًتض سبيل االنساف مػػن الوصوؿ الػػى ىدفو

 ،الػػى ىدفو وحيبط اشباع دافعو أيخذ فػػي القياـ ابلكثَت مػػن االعماؿ واحلركات واحملاوالت بغيت الوصوؿ الػػى اذلدؼ
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يشبع الدافع وتتم عملية التوافق وعلػػى ىذا االساس فاخلطوات الرئيسية فػػي ىذه العملية ىي وابلوصوؿ الػػى اذلدؼ الذي 
 االيت:

 .وجود دافع يدفع االنساف الػػى ىدؼ خاص -
 .وجود عائق ديػػنع مػػن الوصوؿ الػػى اذلدؼ وحيبط اشباع الدافع -
 .قياـ االنساف أبعماؿ وحركات كثَتة للتغلب علػػى العائق -
  (0999:  76 ،)امحد .لدافعا يثؤدي ابلوصوؿ الػػى اذلدؼ واشباعػػى حل ديّكن مػػن التغلب علػػى العائق و الوصوؿ ال -

ا سبنظرايتاسدلفسرةابللوسفق
  سبطحيةا -سبنظرخةاسبحيوبوجيةاا–أوالا

بغي اف يرى اصحاب ىذه النظرية اف الفرد يتأثر ابحمليط اخلارجي حبيث اف تغَت البيئة والظروؼ احمليطة هبا ين
وترى ىذه النظرية ايضا اشكاؿ فشل التوافق الػػى  ،تصاحب التغَت فػػي سلوؾ الشخص وذلك استجابة مػػنو ذلذه الظروؼ

امراض فػػي انسجة الدماغ وادلخ ومثل ىذه االمراض ديكن توارثها او اكتساهبا خالؿ احلياة عن طريق اإلصاابت واجلروح 
لواقع علػػى الفرد ويرجع مفهـو ىذه النظرية الػػى كل او اخللل اذلرموين الناتج عن ضغط ا

 (98:0998،)عوض .وغَتىم (Darwin,Mindel,Galton)مػػن
اسبنظرايتاسبنفسيةا اومــناسىماىذهاسبنظرايتانذكرا ا–اثنياا

اسبلثليلاسبنفسي ان واال ،واالان ،اف الشخصية فرضيا تتكوف مػػن ثالث مػػنظومات ىي )اذلو (Freud): يرى نظرخة
االعلى( وستمثل اذلو اللذة والذي يظهر مع والدة االنساف وعملية اشباع اجلانب القيمي واالخالقي لدى الفرد أبعلػػى 
درجة وديثل االان مبدأ الواقع وعملو محاية الفرد وىو يوازف بُت اذلو واالان االعلػػى وحياوؿ اشباعها بشكل متوازف وحسب 

ي ينشأ مػػن عجز االان للوصوؿ الػػى حالة التوازف بُت مطالب االان االعلػػى واذلو فاذا ىذه النظرية فأف االضطراب النفس
فشلت االان فػػي حل الصراع بُت ادلكوانت يتولد القلق ومػػن مث الصراع بُت اشباع الغرائز وبُت قيم اجملتمع فهنا تلجا االان 

وخاصة الكبت حيث يتم دفع اخلربات ادلقلقة مػػن الشعور الػػى الػػى استخداـ اليات الدفاع او مايسمى ميكانزمات الدفاع 
الالشعور، واف عملية التوافق الشخصي غالبا ما تكوف الشعورية أي اف الفرد ال يعي األسباب احلقيقية للكثَت مػػن 

كما يضيف اف   ،افالشخص ادلتوافق ىو مػػن يستطيع اشباع ادلتطلبات الضرورية للهو بوسائل مقبولة اجتماعي ،سلوكياتو
كما اف السمات األساسية للشخصية ادلتوافقة وادلتمتعة بصحة   ،العصاب والذىاف مها شكل مػػن اشكاؿ سوء التوافق

  .القدرة علػػى العمل والقدرة علػػى احلب،نفسية جيدة تتمثل فػػي : قوة االان
 :   اسبنظرخةاسبسلوكيةااثبثاًا

اSkinnr)يرى    و الديكن اف تنمو عن طريق ماتبذلو اجلهود الشعورية للفرد ولكنها تتشكل اف عملية التوافق لدي(
 .بطريقة آلية عن طريق تلميحات البيئة
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فقد استبعدو تفسَت توافق الفرد انو حيدث بطريقة الية  (Mahoney)و (Bandura)اما السلوكيُت ادلعرفػػيُت امثاؿ 
لوظائف البشرية تتم والفرد علػػى درجة عالية مػػن الوعي واالدراؾ مزامػػنة تبعده عن الطبيعة البشرية واعتربوا اف كثَت مػػن ا

ولقد لقي االذباه السلوكي  .لالفكار وادلفاىيم االساسية اي اهنم رفضوا تفسَت طبيعة االنساف بطريقة الية ميكانيكية
ى مثَت واستجابة دوف تدخل العوامل انتقادات كثَتة اذ ال ديكن تفسَت السلوؾ علػػى مكافئات وعقوابت اي اعتماد علػػ

 .(059:0987 ،الداخلية كالتفكَت والتخيل )ابو زيد
اسبلوسفقاسبدرستيا

اف االنساف مػػنذ والدتو وحىت الوفاة ىو فػػي حركة ونشاط مستمر وتفكَت متواصل ساعيا ضلو ربقيق أىدافو واثبات     
، وعندما يصل الػػى ىدؼ معُت تنشأ اىداؼ أخرى، وعندما يشبع ذاتو واشباع حاجاتو البيولوجية واالجتماعية والنفسية

 ( 009:0986،حاجو معينة تظهر حاجات أخرى وىكذا فهو يسعى الػػى التوافق مع مواقف واحداث جديدة. )مرسي
واالىتماـ فػػي معظم دوؿ التعليم االعدادي مػػن اىم ادلراحل التعليمية، ويناؿ دبستوايتو ادلختلفة كثَتا مػػن العناية ويُعدُّ       

فالتوافق إذا عملية دينامية مستمرة مدى  .العامل، دلا يثؤديو مػػن دور مهم فػػي رلاؿ التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية
ن اىم احلياة دبعٌت اهنا ال تتم دلرة واحدة وبصفة هنائية بل ىي مستمرة ما دامت احلياة مستمرة. فالتوافق الدراسي واحداً مػػ

مظاىر التوافق العاـ، كما يعد مػػن أكثر ادلثؤشرات ادلتعلقة بصحة الطالب النفسية حيث اف الطالب يقضي مدة ال تقل 
عن ثالث سنوات، واف توافقو مع جو الدراسة اإلعدادية وشعوره ابلرضا واالرتياح ديكن اف ينعكس علػػى انتاجيتو واف 

الذباىات والقيم اليت تعمل ادلدارس اإلعدادية والثانوية علػػى تطويرىا لدى الطلبة،  يسهم فػػي ربديد مدة استعداده لتقبل ا
كما اف الطلبة ادلتوافقوف دراسيا حيصلوف علػػى نتائج دراسية أفضل، ويشاركوف فػػي الربامج واألنشطة الطالبية بصورة 

 (050:9885،واسعة.)زلاميد، وعربيات
اسفقونادرستياامساتاسبطلحةاسدللوسفقوناوغًناسدللوا

 ( صفات الطالب ادلتوافق دراسيا أبنو ذلك الطالب :Youngmanحدد )
 .ادلػػنتبو اذلادئ النشيط فػػي التفاعل داخل الصف الدراسي -
 .احملافظ علػػى النظاـ -
 .اليتحدث مع زمالئو اثناء الدرس -
 .ال يّعرض نفسو للمواقف احملرجة مػػن قبل مدرسيو -
 .مدرسيو مػػن تعليمات وتوجيهات ادلثؤدب ادلطيع دلا يقوؿ لو -

 كذلك ذكر رلموعة مػػن السمات اليت يتصف هبا الطالب الغَت متوافقُت دراسيا واليت خلصها فػػي مايلي:
اسبسماتاسبعقليةا

 .مستوى ادراؾ عقلي دوف ادلعدؿ وضعف ادراكو للعالقات بُت األشياء -



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0442رجب -2120ذباط  ،(75العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(16) 

 .ضعف الذاكرة وصعوبة تذكر األشياء -
 .تفكَت اجملرد واستخداـ الرموزعدـ القدرة علػػى ال -
 .قلة احلصيلة اللغوية -

االنفعابيةاسسبسماتا
 .فقداف او ضعف الثقة ابلنفس -
 .شرود الذىن اثناء الدرس -
 .عدـ االستقرار وعدـ القدرة علػػى التحمل -
 .الشعور ابلعدوانية اثناء العداء -
 .النزوع للكسل والتهاوف -

اسبسماتاسجلسميةا
 .ض نتيجة سوء التغذيةضعف البنية اجلسمية وادلر  -
 .مشكالت مسعية وبصرية او عيوب او عاىات او تشوىات -

اسبسماتاسبشخصيةاسالجلماعيةا
 .قدرة زلدودة فػػي توجيو الذات او التوافق مع ادلواقف اجلديدة -
 .االنطواء واالنسحاب مػػن ادلواقف االجتماعية -

اسبعماقاتاوسالجتاىاتاسبدرستيةا
 .از االعماؿ او الواجباتالتأجيل او اإلمهاؿ فػػي اصل -
وكذلك كره الطالب للمدرسة وعدـ الرغبة فػػي الذىاب اليها  ،ضعف التقبل للمواقف الًتبوية واالعماؿ ادلدرسية -

واالجتماع مع االخرين بسبب عالقتو السلبية مع زمالئو وعدـ مراعاة ادلدرسُت لقدراتو اخلاصة وميولو الشخصية والفروؽ 
 الفردية بصورة عامة.

 (037:9808،وعبد الرحيم ،)نصر هللا
اسبعوسملاسدلساعدةاعلــىاحتقيقاسبلوسفقاسبدرستيا ا

وسعيا لتحقيق افضل ما ديكن مػػن انسجاـ وتوافق الناشئة مع ء ادلدرسة ادلسثؤوؿ الثاين بعد االسرة علػػى تربية النشىتُعدُّ 
 إال بتوفر مجلة مػػن العناصر وىي كااليت :وخباصة توافقهم الدراسي والذي لن يتحقق  .نفسها ومع احمليطُت

 سخلياراسبدرستةاا ا 
اف اختيار الطالب لنوع دراستو خيضع فػػي الكثَت مػػن احلاالت الػػى رغبة اإلابء مػػن جهة والػػى القواعد اليت             

ألغلبية العظمى مػػن الطلبة مل تفرضها السلطات التعليمية مػػن جهة أخرى دوف مراعاة لرغبات واذباىات الطالب، اف ا
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يستطيعوا اعداد انفسهم جملاؿ مهٍت معُت يتفق مع ميوذلم واستعداداهتم اما بسبب القيود اليت تفرضها السلطة التعليمية او 
بينما رلموعة صغَتة نسبيا مػػن الطلبة  ،بسبب اف بعض ادلدارس اخلاصة تستهوي اابءىم مػػن الناحية ادلادية واالجتماعية

وذلذا فحرية االختيار  .تستطيع اف تتخذ مػػن قراراهتا فػػيما خيص اجملاؿ النوعي لدراستهم وفقا لرغباهتم ودبساعدة اابئهم
للطالب فػػي انواع دراستو عامل مهم لضماف صلاحو ذلك النجاح الذي جينبو الفشل فػػي حياتو الدراسية والعملية وحيقق لو 

ولكن عندما نقرر مبدا احلرية فػػي االختيار اليعٍت اف نًتؾ الطالب دوف أي  ،اختاره التوافق الصحيح مع التخصص الذي
توجيو تربوي او مهٍت فعملية التوجيو أصبحت فػػي الوقت احلاضر امرا ضروراي فهي تتضمػػن ادلساعدة الفردية اليت يقدمها 

اه الذي جيعل مػػنو فردا انجحا قادرا علػػى اف حيقق وذلك لكي ينمو فػػي االذب ،ادلوجو الػػى الطالب الذي حيتاج دلساعدتو
 .ذاتو فػػي ادليادين الدراسية او ادلهنية وغَتىا واف يتوافق فػػيها بدرجة ربقق لو الشعور ابلرضا والسعادة

  ساثرةاسبدسفعيةا 
وىا وكل ماربملو البيئة جيب ااثرة الدافع لدى الطالب ضلو الدراسة والتعليم واالقباؿ عليها واالذباه الصحيح ضل     

كما اف للحوافز اخلارجية اثر فػػي توافق الطالب  فالتعزيز والثواب يشجعاف فػػي الطالب روح العمل ادلثمر وحيفزانو   ،ادلدرسية
فالوسائل اإلجيابية مػػن تشجيع ومكافأة  ،فػػي االستمرار ابلعمل اجلاد وال يفكر الطالب خالؿ ذلك فػػي االنقطاع عنو

ادات تفوؽ ولوحة الشرؼ وميداليات البطولة وجوائز األولوية لتّكوف الثقة ابلنفس واالعتزاز ابلذات أساس التوافق وشه
فهذه  ،ذلك اف اذلدؼ الًتبوي جيب اف يوضع علػػى أساس حاجات الطالب ودوافعو الفطرية وادلكتسبة ،الًتبوي ادلدرسي

 (097:9807،)لوغاؿ.ادلػػنهاج الدراسي وزلتوايتواحلاجات والدوافع ىي األساس ادلهم فػػي تشكيل 
  هتيئةاسبفرصا 

فعدالة  ،هتيئة الفرص الالزمة مػػن العوامل ادلساعدة علػػى التوافق الدراسي لألفاده مػػن التعليم أبكرب قدر شلكنتُعدُّ  
ػػن ذلك بل يشجع عليو كوف الفرص وتكافثؤىا يقصد مػػنو إعطاء كل طالب ما حيتاجو حبسب طاقتو وقدراتو وال ديػػنع م

ادلدرسة أساس أداة سبييز للضعفاء واالقوايء وادلتوسطُت ألغراض النجاح والرسوب والتقديرات والفروؽ الفردية ادلوجودة بُت 
 .الطلبة
  سبكشفاعناسبقدرستا 

رات وغَتىا دلعرفة لتحقيق القدرات ال غٌت للمدرسة ابلكشف عن قدرات الطلبة واختبار التحصيل الدراسي وادلها      
مستواىم مػػنذ البداية والسَت هبم ضلو توجيو تربوي يثؤىلهم الػػى التوجيو ادلدرسي وادلهٍت مستقبال فػػيما ديتاز كل مػػنهم فػػيو 

 .ويتفوؽ ابستعداده لو
  ضحطاسبنظا اسدلدرتيا 
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لعملية التفاعل اإلجيايب ويتم ذلك ابلتشجيع ولتحقيق التوافق الدراسي البد مػػن التحكم فػػي النظاـ ادلدرسي كأساس       
وادلكافأة وشهادات التفوؽ والتقدير ومػػنح اجلوائز التحفػػيزية وىذه الف التشجيعات تفوؽ سلبيات العقاب كجزء مهًم 

 .لتكوف الثقة ابلنفس واالعتماد علػػى الذات أساس التوافق الدراسي ،حُت جلأت ادلدرسة بضوابطها الًتبوية
 نةاسدلدرتيةاسدلوسزا 

جيب االعتماد علػػى ادلوازنة ادلتمثلة فػػي ادلػػناىج الدراسية وواجبات التحصيل الدراسي وبُت ما يستطيع الطالب       
استيعابو وربصيلو أي ادلوازنة بُت ادلقررات والقدرات وبُت مستوى التحصيل ومستوى الطموح الف عدـ ادلوازنة يثؤدي الػػى 

 .ي للطالبسوء التوافق الدراس
  ساثرةاسبلنافساوسبلسابقا 

إف ااثرة التنافس اإلجيايب والتسابق الًتبوي مػػن العوامل ادلساعدة علػػى ربقيق التوافق الدراسي بُت الطلبة دبا يدفع الػػى       
ؽ ادلتوسطُت أي جيب لكن دبا ال يثؤدي الػػى اضرار التنافس ادلعروفة كيأس الضعفاء وغرور األقوايء وارىا ،الغَتة واالىتماـ

 .مراعاة والتمييز فػػي الفروؽ الفردية بُت الطلبة
 
  تشجيعاسبعملاسجلماعيا 

لتحقيق التوافق الدراسي يستحسن االعتماد علػػى العمل اجلماعي فػػي ادلذاكرة او اصلاز ادلشاريع او االعماؿ ادلشًتكة       
فػػيشًتكوف فػػي التخطيط ويبحثوف عن وسائل اإلصلاز ومواد األداء مث يشًتكوف فػػي تنفػػيذه ويتحملوف مسثؤولية  ،بُت الطلبة

 ،صلاحو او فشلو ليعلموا التضحية وااليثار فػػي سبيل اذلدؼ ادلشًتؾ فػػيتدبروف علػػى حياة اجملتمع وينفذوف دديقراطية القيادة
َت مادة كميائية مقررة فػػي ادلػػنهاج الدراسي فػػيتطلب مػػن اجملموعة العمل اجلماعي ربت مثل عمل ذبربة فػػي ادلخترب لتحض

 (79:9889)لبوز، .قيادة طالب يكوف ىو مسثؤوؿ عن ىذه اجملموعة
ادوراسالرشاداسبنفسيافــياحتقيقاسبلوسفقاسبدرستيا 

اذ ما أريد ربسُت  ،صة مػػن اقباذلم علػػى الدراسةشلا الشك فػػيو اف بعض الطلبة يواجهوف فػػي حياهتم مشاكل خا        
مستوى ربصيلهم الدراسي البد مػػن التعرؼ علػػى ىذه ادلشكالت والعمل علػػى حلها حىت توفر للطالب كل دواعي االمػػن 

 .ويدفعو لإلقباؿ عليها ،واالستقرار النفسي الذي حيملو علػػى االستمتاع ابدلدرسة
دلرشد الًتبوي فػػي ربقيق توافق الطالب فػػي الدراسة وعالوة علػػى ذلك مػػن مجيع جوانب شخصيتهم وىنا يربز دور ا       

كذلك   ،مػػن خالؿ مجلة مػػن ادلهاـ حبيث يعمل علػػى مساعدة الطالب فػػي الكشف عن إمكاانهتم  وقدراهتم واستعداداهتم
ومساعدة  ،خداـ تلك اإلمكاانت والقدرات استخداما سليمامساعدهتم علػػى النمو الػػى اقصى درجة شلكنة عن طريق است

واالسهاـ فػػي  ،الطالب علػػى اختيار نوع الدراسة ادلالئمة لو والتوافق معها والتغلب علػػى الصعوابت اليت تواجو الطلبة



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0442رجب -2120ذباط  ،(75العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(66) 

صاص حلل توجههم فػػي حياهتم ادلدرسية بوجو عاـ إضافة لكل ىذا ربمل مسثؤولية توجيههم وإحالتهم لذي االخت
 (430:9806،)كاظم .مشاكلهم

 سبدرستاتاسبسابقة
ا) ادسؤود اسبلعليما0260درستة امرحلة افــي اسدلرسىقٌناسدلسلمرخن ابدى اسبدرستي ااببلوسفق ااببنفساوعماقلها ا)سبثقة  )

ادرستةامقارنةابٌناسدللفوقٌناوسدللاخرخنادرستيا(ا)سجلزسئر(ا،سبثانوي
وىي  ،قتها ابلتوافق الدراسي لدى ادلراىقُت ادلستمرين فػػي مرحلة التعليم الثانويتناولت الدراسة الثقة ابلنفس وعال       

دراسة مقارنة بُت ادلتفوقُت وادلتاخرين دراسيا بثانوايت والية وزو ابجلزائر، دبعٌت أمهية الثقة ابلنفس ابلنسبة للمراىقُت 
وقد استخدـ فػػي ىذه  ،اليت تثؤثر علػػى شخصيتو ومزاجوو  ،ادلستمرين الدراسة ومدى مسامهتو فػػي ربقيق التوافق الدراسي

( سنة، حيث 08-06( طالبا تًتواح أعمارىم بُت )330وتكونت عينة البحث مػػن ) ،الدراسة ادلػػنهج الوصفػػي التحليلي
ادلراىقُت ادلتأخرين اما العينة الثانية فشملت  ،( طالبا089اف العينة األوىل تشمل ادلراىقُت ادلتفوقُت دراسيا وكاف عددىم )

 ( طالبا ومػػن بُت النتائج اليت توصلت اليها ىذه الدراسة مايلي :049دراسيا وكاف عددىم )
 ىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت الثقة ابلنفس والتوافق الدراسي لدى ادلراىقُت ادلتوفقُت دراسيا. -
 .ابلنفس والتوافق الدراسي لدى ادلتأخرين دراسيا ىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت الثقة -
 .ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية فػػي الثقة ابلنفس بُت ادلراىقُت ادلتفوقُت وادلتاخرين دراسيا -
 .ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية فػػي التوافق الدراسي بُت ادلراىقُت ادلتفوقُت وادلتاخرين دراسيا -

قاسبدرستياومسلوىاسبنضجاسالنفعايلاوعماقلهماابحعضاسدللغًنستابدىاعينةامــنا(ا ا)سبلوسف0262درستةانعيسوا)
اطلحةاجامعةادمشق(ا)توراي(
 ىدفت ىذه الدراسة الػػى :

 تعرؼ مستوى التوافق الدراسي ومستوى النضج االنفعالػػى لدى عينة مػػن طلبة جامعة دمشق. – 0
 .ضج االنفعالػػى لدى عينة البحثتعرؼ العالقة بُت التوافق الدراسي ومستوى الن – 9
تعرؼ داللة الفروؽ فػػي اجاابت افراد عينة البحث علػػى مقياس التوافق ومقياس النضج االنفعايل وفق متغَتات  – 3

 السنة الدراسية(. ،البحث )نوع التخصص اجلامعي
ومقياس ،ياس التوافق الدراسيواستخدمت ادايت البحث)مق ،واعتمدت الباحثة علػػى ادلػػنهج الوصفػػي التحليلي  

 .( طالبا وطالبة  مػػن كلييت االقتصاد والًتبية فػػي جامعة دمشق488ومشلت عينة البحث) .النضج االنفعايل(
 ومػػن اىم النتائج اليت توصل اليها البحث :

الدراسي ودرجاهتم علػػى  توجد عالقة ارتباطية اجيابية ذات داللة احصائية بُت درجات الطلبة علػػى مقياس التوافق  - 0
 .مقياس النضج االنفعايل
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توجد فروؽ ذات داللة احصائية بُت متوسطات درجات الطلبة علػػى مقياس التوافق الدراسي وعلػػى مقياس النضج  – 9
 .االنفعايل تعزى الػػى متغَت التخصص الدراسي لصاحل كلية االقتصاد

ت درجات الطلبة علػػى مقياس التوافق الدراسي وعلػػى مقياس النضج توجد فروؽ ذات داللة احصائية بُت متوسطا – 3
 .االنفعايل تعزى الػػى متغَت السنة الدراسية لصاحل طلبة السنة الرابعة

اسبدرستاتاسالجنحيةا 
ا(2006)اUguak,Elias, Uli&Sundiدرستةا
ا( ا2009)Abdullah & Et alدرستةا

ا)مابيزاي(ا.فــياجامعةامابيزاي()سبلوسفقاسبدرستيابدىاطماباسبسنةاسالوىلا
Adjustment among First Year Students in a Malayian University. 

ىدفت ىذه الدراسة الػػى فحص عمليات التوافق الدراسي اجلامعي لدى طالب السنة االوىل فػػي جامعة ماليزاي         
وافق الدراسي واثر التوافق الدراسي علػػى التحصيل الدراسي كما ىدفت الدراسة الػػى فحص دور اجلنس فػػي الت  ،احلكومية
 .وسعت الدراسة الػػى اكتشاؼ ادلشكالت ادلتعلقة ابلتوافق الدراسي لدى طالب السنة االوىل فػػي اجلامعة ،للطالب

استخدـ  .ليزاي( كليات سلتلفة فػػي جامعة ما6( طالبا مػػن طالب السنة االوىل مػػن )958وأتلفت عينة الدراسة مػػن )
( وادلقسم الػػى اربعة مقاييس Baker & Siryk1999الباحث االدوات التالية فػػي الدراسة )مقياس ابكر وسَتيك، 

 .فرعية وىي : مقياس التوافق الدراسي ومقياس التوافق االجتماعي ومقياس التوافق العاطفػػي ومقياس االرتباط ادلثؤسسايت
وافق االمجايل للطالب كاف دبستوى معتدؿ واف الطالب الذكور كانوا افضل مػػن واظهرت نتائج الدراسة اف الت  

واشارت الدراسة انو خالؿ اكماؿ الفصل الدراس االوؿ كاف يتم التنبثؤ بشكل ذي  ،االانث فػػيما يتعلق ابلتوافق الدراسي
 .الشخصي –ق الدراسي والتوافق العاطفػػي داللة ابلتحصيل الدراسي للطالب مػػن خالؿ التوافق الكلي فػػي اجلامعة والتواف

امــنهجيةاسبحث:اوأجرسءتوا
اإجرسءستاسبحث:ا 

يتضمػػن ىذا الفصل وصفا جملتمع البحث والعينة ادلمثلة جملتمع البحث واألدوات ادلستخدمة فػػيو وكيفػػية استخراج صدؽ 
 .وفػػيما أييت عرض ذلذه اخلطوات ،ائياً األدوات وثباهتا والوسائل اإلحصائية ادلستخدمة دلعاجلة البياانت احص

ا-أواًل امــنهجيةاسبحث:ا 
 اعتمد الباحثاف مػػنهج البحث الوصفػػي الذي يسعى الػػى ربديد الوضع احلايل للظاىرة ادلدروسة.

ا-اثنيا اجملمعاسبحث:ا 
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فظة نينوى فػػي ادلدارس يتألف رلتمع البحث مػػن طلبة الصف اخلامس االعدادي فػػي مدينة ادلوصل مركز زلا      
( مدرسة والبالغ عددىم 59( مػػن كال اجلانبُت )األديػػن وااليسر( موزعُت علػػى )9898-9809الصباحية للعاـ الدراسي )

 .( طالباً وطالبة62101)
ا-اثبثاا اعينةاسبحث:ا 

ة اليت يدرسها الباحثاف، أو مجيع ويقصد ابلعينة فئة سبثل رلتمع البحث أو مجهور البحث، أي مجيع مفردات الظاىر       
 (.385: 9888األفراد أو األشخاص الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث )دويدري، 

 ( طالبا وطالبة888والبالغ عددىم ) %( مػػن اجملتمع الكلي للبحث7.5اذ مت اختيار عينة عشوائية طبقية وبنسبة )
( مدراس فػػي اجلانب 5ػػي اجلانب األديػػن مػػن مدينة ادلوصل و)( مدارس ف4( مدارس اعدادية مػػنها )9)موزعُت علػػى 

 .االيسر مػػن مدينة ادلوصل
ارسبعاا اسدسةاسبحث:ا 
ا- اAcademic compatibilityسدسةاسبلوسفقاسبدرستيا

 ،س جديدوجود العديد من ادلقاييس االهنا التالئم عينة البحث لذا قاـ الباحث ببناء مقيالغرض قياس التوافق الدراسي 
 .فضال الػػى اطالعهم علػػى عدة مقاييس هبدؼ احلصوؿ علػػى فقرات مالئمة ومػػناسبة ألداهتم

اسخلصائصاسبسيكومرتخةابلمقياساا
اسوالا اصدقاسدلقياسا 

اسبصدقاسبظاىريا
مقياس وىنا يتم عرض يعتمد علػػى مػػنطقية زلتوايت ادلقياس ومدى ارتباطها ابلظاىرة ادلقاسة وىو ديثل الشكل العاـ لل     

 .(083:9806،ادلقياس علػػى رلموعة مػػن اخلرباء لبياف صدؽ ادلقياس )الردياوي
مت عرض ادلقياس علػػى رلموعة مػػن  ،لغرض التعرؼ علػػى مدى صالحية فقرات مقياس التوافق الدراسي والبدائل اخلاصة بو

%( فأكثر 75وقد اعتمد الباحثاف علػػى نسبة ) .( خبَتا98غ عددىم )اخلرباء وادلختصُت فػػي العلـو الًتبوية والنفسية والبال
وبناُء علػػى مالحظات اخلرباء مت حذؼ عدد مػػن فقرات ادلقياس اليت  ،مػػن اراء اخلرباء بوصفو معيارا للصدؽ الظاىري

 ( يبُت ذلك0( واجلدوؿ )37 ،35 ،39 ،94 ،03 ،5ربمل التسلسالت االتية  )
 النسبة د ادلوافقُتعد تسلسل الفقرات

0 98 088% 
9 96 99% 
3 95 89% 
4 98 088% 
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 النسبة د ادلوافقُتعد تسلسل الفقرات
5 9 39% 
6 97 96% 
7 97 96% 
8 94 85% 
9 99 78% 

08 96 99% 
00 98 088% 
09 97 96% 
03 09 49% 
04 98 088% 
05 97 96% 
06 95 89% 
07 90 75% 
08 95 89% 
09 97 96% 
98 98 088% 
90 98 088% 
99 97 96% 
93 98 088% 
94 00 39% 
95 94 85% 
96 99 78% 
97 98 78% 
98 94 85% 
99 93 89% 
38 98 088% 
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 النسبة د ادلوافقُتعد تسلسل الفقرات
30 95 89% 
39 09 49% 
33 96 99% 
34 96 99% 
35 00 39% 
36 95 89% 
37 08 35% 
38 98 088% 

 .( فقرة39واصبح عدد الفقرات ) ( فقرات من ادلقياس6مت حذؼ )وبناء علػػى مالحظات اخلرباء 
ا-سبثحاتا 

مػػن الشروط السيكومًتية للمقياس اجليد الثبات ويدؿ علػػى اتساؽ ترتيب االفراد عندما يطبق عليهم االختبار اكثر مػػن 
 ( 36:9889مرة فػػيحصلوف علػػى نفس الدرجة. )السيد عبده وفاروؽ،

اطرخقةاإعادةاسالخلحارا ا–أا
دلقياس علػػى نفس اجملموعة مػػن االفراد مرتُت متالحقتُت متباعدتُت )أسبوعُت تقريبا( تقـو ىذه الطريقة علػػى تطبيق ا      

وتعد طريقة اإلعادة مػػن  .(58:9885مث نقارف درجات ادلقياس فػػي ادلرتُت ويستخرج معامل االرتباط بينهما )العيسوي،
يقة بتطبيق ادلقياس علػػى العينة البالغ عدد افرادىا وجرى استخداـ ىذه الطر  ،الطرائق الشائعة فػػي استخراج ثبات ادلقاييس

( أي 08/09/9809( واعيد تطبيقو مرة اثنية علػػى نفس العينة بتاريخ )3/09/9809( طالبا وطالبة بتاريخ )088)
سوف ومت استخراج معامل الثبات دلقياس التوافق الدراسي ابستخداـ معامل االرتباط بَت  ،( يوما05بفاصل زمػػٍت قدره )

( وتعد قيمة عالية 8.89وقد بلغت درجة معامل ارتباط بَتسوف بُت التطبيقُت ) .إلجياد االرتباط بُت درجات التطبيقُت
  .لثبات ادلقياس ومثؤشراً جيداً 

امعادبةاسبفاكرونحاخا ا–با
ضها البعض داخل مت تطبيق معادلة )الفاكرونباخ( وتكشف ىذه الطريقة مدى ارتباط الوحدات او البنود مع بع     

( ويعد مثؤشراً 8.85وقد بلغ معامل ثبات ادلقياس ) .(78:0983ادلقياس أي االتساؽ الداخلي للمقياس )عبدالرمحػػن،
 .(8.98 -8.78واكد العيسوي اف معامل الثبات يعد جيدا اذ تراوح بُت ) ،جيدًا علػػى ثبات الداخل للمقياس

 (58:0974،)العسوي
ا
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ااسبدرستةا سبلطحيقاسبنهائياألدسيت
وبعد االنتهاء بناء من مقياس التوافق الدراسي بصيغتو  ،بعد اف أتكد الباحثاف مػػن صدؽ وثبات وسبييز اداة البحث     

( 888وربقيقا ألىداؼ البحث طبق الباحثاف مقياس البحث بصيغتو النهائية علػػى عينة التطبيق النهائي والبالغ ) ،النهائية
 .بة الصف اخلامس االعدادي فػػي مدينة ادلوصلطالبا وطالبة مػػن طل

اسبوتائلاسالحصائيةا 
 ..االختبار التائي لعينة واحدة0
 .. االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت9
 ..  معامل االرتباط بَتسوف3
 ..  معادلة ألفا _ كرونباخ4
 .اختبار مربع كاي -5

اتفسًنانلائجاسبدرستةا 
ا.درستيابدىاطلحةاسخلامساسالعدسديسبلعرفاعلــىامسلوىاسبلوسفقاسب -6

استعمل الباحثاف االختبار التائي لعينة واحدة دلعرفة الفرؽ بُت ادلتوسط احلسايب لعينة البحث دلقياس التوافق        
 ا.( يبُت ذلك9واجلدوؿ ) ،الدراسي مع ادلتوسط الفرضي للمقياس

 (ا0سجلدولا)
اوىاسبلوسفقاسبدرستينلائجاسالخلحاراسبلائيابعينةاوسحدةابقياسامسل

سدللوتطااسبعدد
اسحلسايب

سدللوتطا
اسالفرتسضي

سالحنرسفا
اسدلعياري

اسبقيمةاسبلائية
اسبدالبة

اسجلدوبيةاسحملسوبة

888 79.3588 68 7.54345 46.387 0.968 
 يوجد فرؽ داؿ (799()8.85)

 
ة شلا يدؿ علػػى انو داؿ احصائيا وىذا يدؿ علػػى توافر ( اف القيمة التائية للمقياس اعلػػى مػػن القيمة اجلدولي9يبُت اجلدوؿ )

 (.0التوافق الدراسي لدى افراد عينة البحث ودبستوى متوسط، ولكن اكرب من الوسط الفرضي ىي موضحة فػػي الشكل )
 
 
 

ا(6سبشكلا)
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اخوضحامسلوىاسبلوسفقاسبدرستياوفقاسدلــنثىناسالعلدسيل
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا
ا
سدلوقعاا،سبلعرفاعلــىامسلوىاسبلوسفقاسبدرستيابدىاسخلامساسالعدسدياتحعاادللغًنا )سجلنس،اسبفرعاسبدرستيا–ا0

اسجلغرسفــيا(
اسانث(ا–سجلنسا)ذكوراا–أا

 (.3استعمل الباحثاف االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت، كما مبُت فػػي اجلدوؿ )       
ا(3سجلدولا)

اسبلائيابعينلٌنامسلقللٌناابدالبةاسبفرقافــياسبلوسفقاسبدرستيااوفقاسجلنسانلائجاسالخلحارا

اسبعدداسدللغًنست
اسدللوتط
اسحلسايب

اسالحنرسف
اسدلعياري

اسبقيمةاسبلائية
اسبدالبة

اسجلدوبيةاسحملسوبة
 7.64788 70.7847 484 ذكور

9.046 
 0.968 

(8.85()798) 
 يوجد فرؽ داؿ 
 7.48888 79.9968 396 إانث لصاحل االانث 

 
( اف قيمة االختبار التائي احملسوبة دلقياس التوافق الدراسي وحبسب متغَت اجلنس علػػى وجود فرؽ 3يبُت اجلدوؿ )        

 .داؿ احصائيا حيث كانت القيمة التائية احملسوبة اعلػػى مػػن اجلدولية شلا يدؿ علػػى وجود فرؽ داؿ لصاحل االانث
 
اسالديب(اا–رستيا)سبعلمياسبفرعاسبدا–با

 (.4استعمل الباحثاف االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت كما بُت فػػي اجلدوؿ )        

متوسط 
 فرضي

مدتوى 
 متوسط

09 57 57 09 09 

5050799 
 المتوسط الحدابي المتحقق

مدتوى 
 عالي

مدتوى 
 مــنخفض
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ا(2سجلدولا)
انلائجاسالخلحاراسبلائيابعينلٌنامسلقللٌناابدالبةاسبفرقافــياسبلوسفقاسبدرستياوفقاسبفرعاسبدرستي

اسدللوتطاسحلسايباسبعدداسدللغًنست
اسالحنرسف
اريسدلعيا

اسبقيمةاسبلائية
اسبدالبة

اسجلدوبيةاسحملسوبة
 7.59830 79.0836 579 علمي

8.988 
0.968 

(8.85()798) 
 ال يوجد فرؽ داؿ

 7.58077 79.7675 998 أديب 

مػػن ( اف القيمة التائية احملسوبة دلقياس التوافق الدراسي وحبسب متغَت الفرع الدراسي اقل 4يتبُت مػػن اجلدوؿ )       
 .القيمة اجلدولية اي اليوجد فرؽ داؿ احصائيا بُت متغَت الفرع الدراسي

اسجلانباسالخسر(ا–سدلوقعاسجلغرسفــيا)سجلانباسالميــناا–جا
 ( يبُت ذلك.5استخدـ الباحثاف االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت، واجلدوؿ )        

ا(1سجلدولا)
ااابدالبةاسبفرقافــياسبلوسفقاسبدرستياوفقاسدلوقعاسجلغرسفــيامــنامدخنةاسدلوصلنلائجاسالخلحاراسبلائيابعينلٌنامسلقللٌن

اسبعدداسدللغًنست
سدللوتطا
اسحلسايب

اسالحنرسف
اسدلعياري

اسبقيمةاسبلائية
اسبدالبة

اسجلدوبيةاسحملسوبة
 7.69648 79.9883 974 أديػػن

8.067 
0.968 

(8.85()798) 
 ال يوجد فرؽ داؿ

 7.58697 79.3890 596 أيسر 
( اف القيمة التائية احملسوبة دلقياس التوافق الدراسي وحبسب متغَت ادلوقع اجلغرافػػي اقل مػػن القيمة 5يبُت اجلدوؿ )      

 .اجلدولية وىذا يدؿ علػػى انو اليوجد فرؽ داؿ احصائيا ابلنسبة دلتغَت ادلوقع اجلغرافػػي
لػػى اف الدور الذي تلعبو االسرة فػػي تعلم االبناء ومساعدهتم علػػى ربقيق التوافق ويفسر الباحثاف ىذه النتائج ع        
وابراز الدور الذي يتمثل فػػي االتصاؿ داخل االسرة حبيث يساعد االابء االبناء فػػي اختيار ادلواقف ادلػػناسبة  ،الدراسي

القيم وجعلهم قادرين علػػى اختيار الدراسة اليت تتناسب لألبناء ومساعدهتم فػػي تكوين ادليوؿ والرغبات مػػن خالؿ تنمية 
وكذلك جعلهم قادرين علػػى  ،مع مستواىم الفكري وقدرهتم علػػى التوجو الصحيح لكي ال يقعوف فػػي ادلشكالت النفسية

 .ذباوز ادلشكالت السلوكية واالنفعالية اليت تعيق توافقهم الدراسي
ية االسرية ودورىا الفعاؿ يف ربقيق االنسجاـ االجتماعي الدراسي وىذا يرتبط كذلك ويرجع ىذا للعالقات االجتماع      

بتحقيق احلاجة الػػى التقدير االجتماعي وىذا يظهر البعد االجتماعي للتوافق الدراسي فػػي ادلشاركة االجتماعية ادلدرسية 
اعية اليت تضمػػن النمو السليم ألبنائها مػػن خالؿ فهم مػػن خالؿ عملية التفاعل واالتصاؿ مع ادلدرسُت والزمالء فاألسرة الو 
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برانمج ادلدرسة وسياستها والتماشي معها بطريقة سلسة ومتابعة دروسهم ابللقاء مع مدرسيهم شلا يبُت معرفة سلوؾ ابنائهم 
 .وطبيعة تفاعلهم مع دروسهم داخل قاعة الصف

 ا-سوالا اسالتلنلاجاتا 
   -باحثاف ابالستنتاجات االتية :فػػي ضوء نتائج البحث خرج ال

 ..اف عينة البحث لديهم مستوى مػػن التوافق الدراسي لدى طلبة ادلرحلة االعدادية ضمػػن ادلستوى ادلتوسط0
 ..اف دلتغَت اجلنس دور فعاؿ يف ربقيق عملية التوافق الدراسي ولصاحل االانث9
 .التوافق الدراسي. اف متغَت الفرع الدراسي ليس لو دور فعاال يف ربقيق 3
 ..اف متغَت ادلوقع اجلغرايف ليس لو دورا فعاال يف ربقيق التوافق الدراسي4 

ا-اثنياا اسبلوصياتا 
 -فػػي ضوء ما اسفرت عنو الدراسة مػػن نتائج يوصي الباحثاف اباليت :

ت الظروؼ اليت ربيط توعية االابء واالىل مػػن خالؿ اجتماع اولياء االمور بضرورة مساعدة ابنائهم ومهما كان .0
 .هبم او النتائج اليت حصل عليها ابنائهم فػػي ربقيق التوافق الدراسي للطلبة

االىتماـ ابلطلبة فػػي ادلرحلة االعدادية اليت تعد مرحلة ذات امهية علػػى شخصية الطالب لذا جيب علػػى ادارة  .9
للطالب  للتخفػػيف شلا يتعرضوف لو مػػن ضغوط ديكن اف  ادلدرسة وادلدرسُت وادلرشد الًتبوي ابألخص بتقدمي الدعم الكامل

  .تثؤثر علػػى توافقهم الدراسي
اسدلقرتحاتاا-اثبثاا 

 .( لدى طلبة ادلرحلة االعداديةA,Bدراسة التوافق الدراسي وعالقتو بنمطي الشخصية ) .0
وغَتىا  ،القلق االجتماعي ،ضاالشعور ابلر  ،دراسة التوافق الدراسي وعالقتو دبتغَتات  اخرى مثل )التنظيم الذايت .9

 .مػػن ادلتغَتات(
ا
ا

اسدلصادراسبعربيةاوسالجنحية 
اسوالا اسدلصادراسبعربية

 ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،سبقياساوسبلجرخبافــياعلماسبنفساوسبرتبية( : 0974عبد الرمحػػن دمحم ) ،العسوي .0
 .لبناف ،بَتوت
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 ،بَتوت ،دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع ،0ط ،فناسبقياساسبنفسي( : 9885)،عبد الرمحػػن دمحم،العسوي .9
 .لبناف

 ، مكتبة الفالح، الكويت.سبقياساسبنفسي(: 0983عبد الرمحػػن، أسعد ) .3
 ،دار الفكػػر العػػريب ،0ط ،بقيــاساوسالخلحــارستاسبنفســية( : ا9889)،وفػػاروؽ السػػيد عثمػػاف ،السػػيد، عبػػد اذلػػادي .4

 .القاىرة
، دار ارلػد للنشػر 0،طبناءاوتصـميماسالخلحـارستاوسدلقـاخيساسبنفسـيةاوسبرتبوخـةا( : 9806) ،عمر طالب ،الردياوي .5

 .عماف، االردف،والتوزيع
 ،، دار الفكػػػر ادلعاصػػػر سبحثـــ:اسبعلمـــياستاتـــياتواسبنظرخـــةاومارتـــاتواسبعلميـــة( : 9888رجػػػاء وحيػػػد ) ،ديػػػودري .6

 .لبناف ،بَتوت
قاسبدرستــياومســلوىاسبنضــجاسالنفعــايلاوعماقلهمــاابــحعضاسدللغــًنستابــدىاسبلوسفــا(:9804)،رغػػداء علػػي ،نعيسػػة .7

 .، رسالة ماجستَت مػػنشورةعينةامــناطلحةاجامعةادمشق
سبثقةااببنفساوعماقلهاااببلوسفقاسبدرستيابدىاسدلرسىقٌناسدلسلمرخنافــيامرحلةاسبلعليما(: 9809)،داؤود، شفػػيقة .8

 .اجلزائر ،رسالة ماجستَت غَت مػػنشورة ،دلتأخرين دراسيادراسة مقارنة بُت ادلتفوقُت وا ،سبثانوي
ــةاسالتاتــيةا( : 9806) ،تغريػػد خضػػَت ،كػػاظم .9 ــاتاسجلامعــةاسدلسلنصــرخةاكليــةاسبرتبي سبلوسفــقاسبدرستــيابــدىاطابح

ـــياضــوءابعــضاسدللغــًنست ــةابــٌناسدللزوجــاتاوغــًناسدللزوجــاتافـ اجلامعػػة  ،رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت مػػػػنشورة ،درستــةامقارن
 .نصريةادلست

درستـــةاا،سبلنشـــئةاسالتـــرخةاوعماقلهـــاااببلوسفـــقاسبدرستـــيابـــدىاطـــماباسدلرحلـــةاسبثانوخـــة( :9889) ،عبػػػده ،لبػػػوز .08
 .جامعة ورقلة ، اجلزائر ،رسالة ماجستَت فػػي علم النفس الًتبوي ،ميدسنيةاحتليليةابحعضااثنوايتامدخرخةاورقلة

 .دار عويدات للنشر والتوزيع والطباعة ،لخلفاسدلدرتيسب(: 9807)،ترمجة ديػػن االعسر اماـ ،لوغاؿ اندريو .00
دار ادلسػػػػَتة للنشػػػػر والتوزيػػػػع ، 9ط،محــــادىاسالتصــــالاسبرتبــــوياسالنســــاين( : 9808)،عمػػػػر عبػػػػد الػػػػرحيم ،نصػػػػر هللا .09

 .االردف ،عماف ،والطباعة
قلـوااببلوسفـقاسجتاىاتاطلحةاجامعةامؤتـواحنـواسالرشـاداسالكـادميياوعما( : 9885وامحد عربيات ) ،شاكر ،زلاميد .03

 .4العدد  ،6اجمللد  ،فػػي رللة العلـو النفسية والًتبوية ،رسالة ماجستَت مػػنشورة ،سبدرستي
 .الكويت ،دار القلم ،9ط ،سبصثةاسبنفسيةافــياضوءاعلماسبنفس( : 0986)،وعودة دمحم،مرسي، كماؿ .04
 .رمص ،دار ادلعارؼ ،تيكوبوجيةاسبذستاوسبلوسفق( : 0987)،ابراىيم ،ابو زيد .05
 ،، درا النهضػة العربيػة للطباعػة والنشػر9ط ،سبصثةاسبنفسـيةاوسبعـماجاسبنفسـي( : 0998) ،عباس زلمػود ،عوض .06

 .بَتوت
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