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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث

٢/٣/٢٠١٤  ١١/١١/٢٠١٣  
 

يدور موضوع البحث حول ظاهرة التكيف االجتماعي بوصفها ظاهرة اجتماعية مهمـة             
اد متشابكة يمثل وجودها احد معالم الواقع اإلنساني، فاإلنسان مخلوق اجتماعي أعطي            ذات أبع 

القدرة على التعامل مع الظروف المختلفة ومن هذه الظروف ما يطرحها الـسكن فـي القـسم               
الداخلي، اذ أن هذا السكن يجمع طالبات من بيئات اجتماعية وأنماط اجتماعية وثقافية مختلفة              

ط جديد من العيش يحتم على الطالب التكيف مع ما يوجد مـن ظـروف لكـي                وبذلك يتكون نم  
ويهـدف  . يحفظ توازنه ويعيش بطريقة مقبولة اجتماعياً تمكنه من النجاح وإكمـال دراسـته            

  .البحث إلى الكشف عن مدى التكيف االجتماعي للطالبات الساكنات في األقسام الداخلية
لة باإلطار المنهجي واإلطار النظـري فـضال عـن          ولتحقيق ذلك قسم البحث إلى مباحث متمث      

الدراسة الميدانية باستخدام وسيلة االستبيان وتوزيعها على عينة من الطالبات الساكنات فـي             
  :القسم الداخلي وتوصل البحث إلى نتائج أهمها

  . أن هناك تكيف اجتماعي مختلف في المستوى في األقسام الداخلية للبنات
Social accommodation in the dormitories field study in the the 

University of Mosul 
 

Assist. Lect. Dalia tariq abid alfatah 
The research deals with social accommodation as a significant 

phenomenon of interrelated scope that represents one of the important 
aspects that concerns human existence. Man is a social creature who is 
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endowed with the ability to deal with different conditions including 
living in dormitory. This residence gather individuals of various social 
and cultural environments.A new style of life is established in 
dormitory that necessitates accommodation to surrounding conditions 
and to lead a balanced and socially agreeable life while the student 
completes her studies.The research aims at detecting the range of 
social accommodation in dormitories. To achieve this aim, the research 
was divided methodologically and theoretically into equal parts in 
addition to a field study that used a questionnaire given to female 
students. The research came up with the following results: Social 
accommodation usually has different levels in females' dormitories.  

Introduction 
ان اإلنسان لديه القدرة على االستجابة لمستجدات الحياة وما تحفل به مـن متغيـرات               

ينتقل من بيئة إلى بيئة أخرى تختلف العادات والتقاليـد          اجتماعية وطبيعية، إذ أن الفرد عندما     
وبذلك يتعرض  . لتي ينبغي عليه فهمها والتعامل معها     والقيم وأسس بناء العالقات االجتماعية ا     

لعدد من المشكالت والضغوط االجتماعية التي تجعل الفرد يتكيف معها ليحفظ توازنه ويعـيش              
  . بطريقة مقبولة في الوسط االجتماعي الجديد

ونظراً ألهمية ذلك بدت الحاجة ملحة إلى فهم صحيح لهذه الظاهرة حيث أنه قد يوجـد              
لكنه ال يكون واضحاً بل مستتراً ولهذا فأن طبيعة التكيف وعوامله تختلف مـن فـرد               التكيف و 

  .آلخر، فهنالك عوامل كثيرة تؤثر في عملية التكيف االجتماعي لدى الفرد
وهذا التكيف هو موضوع البحث ومادته حيث أن هذا البحث يتبنى وجهة نظر ترى أن               

بيئات والظروف التي يعيش فيها الفـرد وأحتـوى   الطبيعة المعقدة للتكيف ترجع إلى اختالف ال    
البحث قسمين األول الجانب النظري الذي تضمن اإلطار المنهجي للبحث، تحديد مشكلة البحـث       
وأهدافه وتحديد المفاهيم األساسية، كما تم عرض طبيعة التكيف االجتمـاعي وعواملـه، أمـا         

ءات المنهجية للبحث وعـرض لبيانـات   القسم الثاني فتناول الجانب الميداني الذي شمل اإلجرا 
  .ونتائج البحث وتوصياته
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Problem Research 
التكيف ظاهرة عامة تظهر في مختلف مجاالت الحياة ويمكن مالحظتهـا فـي جميـع               

مستويات مختلفة حيث يختلـف تأثيرهـا       المؤسسات االجتماعية المكونة للنسق االجتماعي وب     
  .باختالف الظروف

إذ يمكن مالحظة التكيف االجتماعي بمستويات مختلفة بوصفه واحـدا مـن العمليـات        
ويظهر التكيف بأوجه متعددة تختلف بحـسب       . االجتماعية التي تمثل المحرك الدينامي للعالقات     

 قائمة وهو ليس حكراً على جماعة       األسباب واألشخاص مما يؤكد أن التكيف االجتماعي حقيقة       
أو مجتمع معين فحسب إذ ال وجود لمجتمع إنساني يخلو من عملية التكيف االجتماعي فطبيعة               

  .وحركية الحياة البشرية تنتج التكيف ذاتيا
واألقسام الداخلية تمثل احد من التنظيمات االجتماعية للمؤسسة التعليمية فهي بيئة تـوفر             

يمكن الطلبة من أكمال الدراسة إذ يكون القسم الداخلي بمثابة المكان االمن            االستقرار واألمان و  
للطالبات اجتماعياً وأخالقياً وفي حماية الجامعة إذ يوفر السكن واألمن االجتمـاعي للطالبـات              
لذلك فأن عملية التكيف داخل القسم تنعكس على الحياة التعليمية وعلى نفسية األفراد من خالل               

تكيف من مستوى تفاعل الطالبات مع بعضهن البعض ومع البيئـة داخـل القـسم               ما يحدده ال  
الداخلي ومستوى التحصيل العلمي للطالبات ولهذا جاء بحثنا ليحاول تـسليط الـضوء علـى               

  .موضوع التكيف االجتماعي
Importance of the Research 

مي ونظري ويتضمن إلقـاء الـضوء علـى         إن إجراء هذا البحث مهم لسببين األول أكادي       
والـسبب الثـاني علـى      . ظاهرة لها أهمية كبيرة في الحياة االجتماعية وفي جميع المجتمعات         

الصعيد الميداني فأن النتائج التي سيسفر عنها البحث يمكـن أن تـستفيد منهـا المؤسـسات              
  .المختصة
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Research Goals 
  : في النقاط اآلتيةتتجلى أهداف البحث

  .معرفة طبيعة التكيف االجتماعي .١
  .الكشف عن مستوى التكيف االجتماعي بين الطالبات .٢
  .وضع بعض التوصيات المتعلقة بالظاهرة .٣
Concepts of the Research 

Accommodation 
عاً لمتطلبات البيئـة الطبيعيـة    هو عملية التغير وفقاً للظروف التي تحيط بالمرء أو تب         (

ويشير التكيف إلى تغيير عضوي في شكل الجسم أو وظائفه بحيث يصبح قادر علـى البقـاء                 
أي تغيير في الكائن الحي في الوظيفة أو الشكل ييسر له االحتفاظ            ( ويعرف بأنه    )١()واالستمرار

ن الحي مع بيئتـه الطبيعيـة   ببقائه كفرد أو نوع، أو تلك العمليات التي يتوافق بواسطتها الكائ         
  .)٢(والمادية

الطريقـة التـي   ( فيعرف بأنـه  Social Accommodationأما التكيف االجتماعي 
بواسطتها تتكيف الجماعة الصغيرة كالعائلة أو المنظمة الكبيرة أو المجتمـع الكبيـر لبيئتـه               

  .)٣(وظروفه االجتماعية والطبيعية لكي تستطيع تحقيق أهدافها اإلنسانية
هو عملية تعديل سلوك الفرد واتجاهاتـه حـسب      (وفي تعريف آخر للتكيف االجتماعي      

السلوكيات واالتجاهات العامة لدى الجماعة التي تعيش في داخلها األمـر الـذي يجعـل هـذه      
  .)٤()العملية قائمة على أساس االسترضاء والتفاهم واالستجابة

اعي، تستوعب فيـه معـايير هـذا      تفاعل الفرد، أو الجماعة مع الوسط االجتم      (أي أن   
  .)٥()الوسط وقيمه، ويحور فيه الوسط بما يتوافق مع الظروف واألهداف المستجدة للنشاط

  .)٦()العملية التي يتمكن بها الفرد من مجاراة الظروف المحيطة به(وبذلك فهو 
تمكن مـن  بأنه ال(واعتماداً على ما سبق يمكننا تعريف التكيف االجتماعي ألغراض هذا البحث          

مجاراة الواقع والبيئة االجتماعية الجديدة والمؤقتة بقصد إقامة عالقات مرضية مع اآلخـرين             
  ).والعيش باستقرار
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يدخل الفرد في عالقات تحت ظروف مختلفة إذ أن الكيان الشخصي واالجتماعي للفـرد       
يبدأ من اكتساب الطابع االجتماعي السائد في المجتمع على الوجه الذي يحقق للفرد قدراً مـن                
التكيف الشخصي واالجتماعي إذ يتصرفون وفق مجموعة من النظم والتقاليد والعادات والقـيم             
التي يخضعون لها للوصول إلى حل مشاكلهم الحيوية الستمرار بقائهم بطريقة صحيحة نفـسياً          

وبذلك تظهر قدرة اإلنسان على التكيف حينما ينتقل إلى بيئة اجتماعية تختلـف              . )٧(ياًواجتماع
عن بيئته في بعض أنماطها الثقافية حيث يشعر في بادئ األمـر بمقاومـة داخليـة وصـراع               

  الى ان يتوافق مع البيئة الجديدة...عنيف
 وارتباطـه بالبيئـة   يعد التكيف من العمليات االجتماعية التي تساعد على اندماج الفرد      

فاإلنسان يحاول دائماً أن يطور بيئتـه       . االجتماعية بحيث يصبح منسجماً مع أوضاعها ونظمها      
  .)٨(ويعدل منها بما يجعلها مالئمة له

ويتكيف اإلنسان مع ظروف بيئته االجتماعية وهذا التكيف يتطلـب مـن اإلنـسان أن               
ه، أوايجاد مثل هذه البيئة وبذلك نرى اإلنسان        يختار بين أمرين أما البحث عن البيئة التي تالئم        

 وهذا يتطلب قدرة على االحتمال وهو وسيلة من وسـائل التكيـف             )٩(يعدل باستمرار من بيئته   
وبهذا تقوم عملية التكيف االجتماعي على التسامح والتضحية        . لتجنب العداء وتحقيق الموائمة   

 آرائه واتجاهاته لتحقيـق الـصالح       والتحمل حيث يتنازل كل طرف من األطراف عن جزء من         
  .)١٠(العام

على الرغم من أن األفراد يعتقدون أن ما يحملونه من أفكار وطرائـق الـسلوك هـو                 
هنا أن البرهان العلمي    ) أفضل(األفضل من ذلك إال أنهم تعودوا عليها وألفوها وال تعني بكلمة            

  .)١١(رأي العاميؤكد نسبة األفضلية ولكن تعني فقط توافقاً مع اتجاهات ال
فعندما يؤثر األفراد بعضهم بالبعض اآلخر باعتبارهم كائنات حية عندئذ يـستخدم كـل              
فرد المصادر الضرورية ويطورها للمحافظة على حياته فأنه يؤثر في اآلخرين وعندما يتصرف             
األفراد مع بعضهم البعض كأفراد لهم عقول أي لهم دوافعهم ومعتقداتهم ورغباتهم وحاجـاتهم              

  .)١٢(فهذا يعتبر تفاعل سلوكي أي يتكيف الفرد مع الوضعية التي يواجهها
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  :ويمكن القول أن البيئة التي يتفاعل معها الفرد ويتكيف معها هي ثالثة أنواع
وهي العالم الخارجي وكل ما يحيط بالفرد من أشياء حيوية وطبيعيـة            : البيئة الطبيعية  .١

 وتتـضمن   )١٤(يتكيف مع متغيرات البيئـة الطبيعيـة      ، فاإلنسان   )١٣(كالملبس والمسكن والطعام  
عملية التكيف مع البيئة الطبيعية التعديالت الفيزيقية للطبيعة ويدخل في ذلك المساكن والمـدن    

  .ووسائل النقل والمواصالت
ويهدف  التكيف هنا إلى التوفيق بين األفراد والجماعـات          : البيئة االجتماعية والثقافية   .٢

 الطرف اآلخر وما يحمله من أفكار ومشاعر واتجاهات ليحـدث بينهـا             أي أن كل طرف يتفهم    
 وتمثل هذه األطراف بتفاعل الفرد مـع األسـرة          )١٥(تقارب يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشتركة     

والنادي والمدرسة والزمالء واألصدقاء والجانب اآلخر في عمله التكيف هو الجانب المعنـوي             
 والتقاليد واألعراف والفلسفات الـسياسية واالجتماعيـة        الذي يمثل بالقيم والمبادئ والعادات    

وقد يكون التكيف تكيفاً مهنياً بمعنى أن يتالءم الفرد مع الظـروف الموجـودة فـي         . والخلقية
عمله أو مهنته وشعر بالرضا عنه والسعادة في أداء عمله ويتطلب ذلك أن تكون هذه المهنـة            

دات وميول فالبيئة بأبعادها االجتماعية والثقافيـة       متفقة مع ما لديه من ذكاء وقدرات واستعدا       
  .وذلك من خالل تعديل السلوك وفقاً لمتغيرات جديدة. تؤثر في حياة الفرد

والتكيف هنا انفعالي حيث يصبح الفرد متكيفاً من الناحية         : البيئة النفسية أو الشخصية    .٣
ـ            ات واألمـراض النفـسية     الوجدانية ويعني ذلك أن يكون الفرد خالياً من الـصراعات واألزم

ويتضمن التكيف الشخصي جوانب ايجابية مثل شعور الفـرد باألمـان االنفعـالي والـشعور               
  .)١٦(بالتوافق الشخصي والشعور بالنجاح والشعور بالسعادة

وبذلك فالتكيف هو ظاهرة تشمل على تكوين عالقات مرضية بين الفرد وبيئته وتـشمل    
 والقوة المحيطة بالفرد التي يمكنها أن تؤثر علـى جهـوده            البيئة كل المؤثرات أو اإلمكانيات    

 .للحصول على االستقرار

فالوسط يلعب الدور الرئيسي في عملية التكيف سواء كان هذا الوسط طبيعياً أو مناخياً              
 .)١٧(أو ثقافياً فالوسط يصقل األفراد ويالئم بمرور السنين بين أمزجتهم وأخالقهم
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ون بمثابة اتفاقية تبين واجبات وحقوق كل من أطراف النزاع         علماً أن عملية التكيف تك    
أو االتفاق على إحداث تغييرات داخل الجماعة أو عن طريق إتبـاع الـبعض لطريـق حيـاة                  

  .)١٨(جديدة
والبد من القول أن اإلنسان يولد ولديه غريزة التجمع والتوق إلى المصاحبة بصنوفها             

بهذا فأن ما يترتب على هذا هو انتماء الفرد إلى اآلخرين        ومعها النزعة إلى التقليد والمحاكاة و     
من بني نوعه لتكوين جماعات اجتماعية يتأثر ويؤثر بها حيث يتبنى عادات وتقاليد اآلخـرين               

  .)١٩(ويتكيف معها
فالتكيف عملية تتم بإرادة الفرد ورغبته وذلك بتعديل بعض سلوكياته أو تغيير أهدافـه           

رة باقية مع حياة اإلنسان، وتزداد عملية التكيف كلما كانت العوائق           وتعديلها وهي عملية مستم   
  .)٢٠(والعقبات شديدة أو جديدة

ويجب أن نالحظ أن عملية التكيف تعتمد كثيراً على عمليات التنشئة والتربية لما لهـا               
  .دور واهمية فتجعله مستعداً لتقبل ما في الحياة من ظروف ويواجهها

انية من خصائصها المطاوعة والتكيف والتشكيل ولذلك فللتنشئة        وبما أن الطبيعة اإلنس   
حيث تهدف إلـى تغييـر العالقـات        . االجتماعية دوراً كبيراً في تحديد قدرة الفرد على التكيف        

المتوترة بين األشخاص والجماعات لتجنب الصراع أو تقلله أو تزيله، وتحل التفـاهم معتمـده    
  .)٢١( والثقافة االجتماعيةSocial Learningم االجتماعي في تغيير النمط السلوكي على التعل

 
يظهر التكيف نتيجة لعوامل عدة منها إشـباع الحاجـات العـضوية أو الفـسيولوجية            
كالحاجة إلى الطعام والنوم والمأوى حيث يعتبر إشباع هذه الحاجات أمراً ضرورياً إذ بـدونها               

  .)٢٢(الكيتعرض المرء لله
باإلضافة إلى الحاجات الشخصية واالجتماعية والنفسية فإن إشباع هذه الحاجات يعـد            
من العوامل الهامة لحدوث عملية التكيف ومن أهم هذه الحاجات الحاجة إلى الحنان والنجـاح               

واذا لم تشبع هذه الحاجات عضوية كانت أم نفـسية فأنهـا            . واالستقرار والحاجة إلى االنتماء   
 جنوحاً إلى محاولة إشباعها بأي  وسيلة وقد تكون مدة الوسيلة غير سوية ومنها تكون                تخلق

األول أن يكون الشخص قادراً على توجيه حياته توجيهاً         :األساس في التكيف يقوم على أمرين       
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ناجحاً بحيث يشبع حاجاته المختلفة فتكون لدى الفرد العادات والمهارات التي تسير إلى إشباع              
الملحة واألمر الثاني هو أن يشبع حاجاته بطريقة ال تعوق إشباع الحاجات المـشروعة              حاجته  
وبما أن الحاجات اإلنسانية تتنوع فأن هذا يقتضي تنوعاً من حيث اإلشباع بمعنى             . )٢٣(لآلخرين

أن جماعة واحدة ال يمكنها أن تحقق إشباعاً معقوالً للحاجات المتعددة ألعضائها، ومن هنا كان               
اء األعضاء ألكثر من جماعة أمراً حيوياً ليحقق اإلشباع من خالل التفاعل االجتماعي بـين            انتم

  .)٢٤(مختلف أعضاء الجماعات
والبد من توفر شرط أساس لحصول التكيف االجتماعي أال وهـو المرونـة أي مـدى                

 أي استجابة الفرد للمؤثرات الجديدة استجابة مالئمة فالشخص الجامد غيـر المـرن ال يتقبـل    
تغيير يطرأ على حياته ومن ثم فأن تكيفه وعالقته باآلخرين تضطرب إذ ما انتقـل إلـى بيئـة           
جديدة مغايرة في أسلوب الحياة، أما الشخص المرن فأنه يستجيب للبيئة الجديـدة اسـتجابات               

  .)٢٥(مالئمة لتحقق التكيف بينه وبين البيئة
مرة ال يكاد تخلـو لحظـة مـن         وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن التكيف عملية مست         

حياتنا منها بل نستطيع أن نقول أن أي سلوك يصدر ما هو إال نوع من التكيـف مـع البيئـة                     
المادية واالجتماعية وهو أيضاً عملية تتصف بالديناميكية يهدف منها الفرد إلى تغيير سـلوكه              

خص إلـى آخـر     لغرض أحداث مالئمة بينه وبين بيئته، فهي إذن ظاهرة سببية تختلف من ش            
  .)٢٦(وأيضاً تختلف باختالف البيئات االجتماعية

 
 

  نوع البحث .١
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانـات عـن                

  .ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق وهذا ما توخى البحث القيام به
  منهج البحث .٢

يعد البحث طريقة منظمة أو فحصاً استفسارياً منظماً الكتشاف حقائق جديدة والتثبت من                   
حقائق قديمة والعالقات التي تربط فيما بينها أو القوانين التي تحكمها وهو أسـلوب خاضـع                
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لقواعد علمية تحكمه أسس موضوعية معتمدة على مناهج خاصة تستخدم وفـق طبيعـة كـل        
  .)٢٧(بحث

لذلك اقتضت طبيعة البحث استخدام منهج المسح االجتماعي وهو تحليل ودراسة أي موقف أو              
وهذا المنهج   )٢٨(ية باستخدام طريقة علمية منظمة من أجل تحقيق أهداف معينة         مشكلة اجتماع 

يستخدم ألخذ معلومات مباشرة وتفسر المعلومات الناتجة أو المستخرجة عن طريـق وسـائل              
  .)٢٩(التحليل اإلحصائي

 أما أدوات جمع البيانات والمعلومات فكانت االستبيان الذي يعتمد أساساً على اسـتمارة                   
تتكون من مجموعة من األسئلة بعضها مفتوحة وبعضها مغلقة وبعـضها يتعلـق بالحقـائق               

وبعد إعداد االستبيان وفقراته بصيغته النهائية قام الباحث        . )٣٠(وبعضها يتعلق بأسرار ومواقف   
  .بعرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين الستخراج صدقه

  عينة البحث .٣
طالبة من الساكنات في األقسام الداخليـة    ) ٥٠(ختارت الباحثة   كانت عينة البحث عشوائية إذ ا     

  .بصورة عشوائية
  الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث .٤
 .النسبة المئوية .١

  مجاالت البحث .٥
  .األقسام الداخلية للبنات في جامعة الموصل: المجال المكاني
  .١/٤/٢٠١٣ ولغاية ١٥/٢/٢٠١٣من : المجال الزماني
  .أنحصر المجال البشري بعينة من الطالبات الساكنات في األقسام الداخلية: المجال البشري
 

  يبين توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الخلفية االجتماعية)١(الجدول
 الخلفية االجتماعية ك %
 ريفية ٧ %١٤
 حضرية ٤٣ %٨٦
 كليالمجموع ال ٥٠ %١٠٠
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من أفراد العينـة مـن أصـول حـضرية          %) ٦٨(          يشير الجدول أعاله إلى أن نسبة       
من العينة من أصول ريفية ويمكن تفسير ذلك بالعادات والتقاليد الـسائدة فـي              %) ١٤(ونسبة

الريف التي ال تشجع على إكمال التعليم الجامعي لإلناث  وذهاب الفتاة بعيدا عن سلطة األهـل                 
 . تزويجها في سن مبكرةفضالً عن

 يبين المحافظة أو القضاء الذي يسكنه المبحوثين)٢(الجدول
 المحافظة أو القضاء ك %
 االنبار ٣ %٦
 ديالى ١٥ %٣٠
 كركوك ١٦ %٣٢
 بغداد ٢ %٤
 تلعفر ٨ %١٦
 ربيعة ٢ %٤
 سنجار ٤ %٨

 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠
  

من أفراد العينة هم من محافظة كركـوك      %)٣٢(بة        تشير نتائج الجدول أعاله إلى أن نس      
من قضاء تلعفر ونفس النسبة المـذكورة       %) ٨(من أفراد العينة من محافظة ديالى و      %)٣٠(و

مـن ناحيـة   %)٤(من العينة من محافظة االنبار أما نـسبة       %)٦(هم من  قضاء سنجار ونسبة     
 . ربيعة

 كركوك وذلك بسبب القـرب      ويمكن أن نستنتج مما سبق أن غالبية العينة من محافظة         
وكذلك العادات والتقاليد المنفتحة في هذه المحافظة التي تسمح لألنثى إكمال التعليم الجـامعي              
بعيدا عن األهل على العكس من نواحي محافظة نينوى وذلك ربما يعـود إلـى قلـة الـوعي                   

  .االجتماعي والثقافي بخصوص تعليم اإلناث
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 ين تبعا لنوع الكليةيبين توزيع المبحوث)٣(الجدول
 الكلية ك %
 إنسانية ١٦ %٣٢
 علمية ٣٤ %٦٨
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

من مجموع العينة يدرسون في كليات علمية في        %) ٦٨(تشير معطيات الجدول أعاله أن    
  .من العينة يدرسون في كليات إنسانية%) ٣٢(حين أن

 وك األخرياتيبين هل أن الطالبات يجدن صعوبة في تقبل سل)٤(الجدول
 اإلجابة ك %
 نعم ٢٠ %٤٠
 ال ٣٠ %٦٠
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

من عينة البحث ال يجدن صعوبة فـي تقبـل سـلوكيات            %) ٦٠(يبين الجدول أعاله أن   
من العينة يجدن صعوبة في تقبل سلوكيات األخريات ويمكن تفسير ذلـك            %)٤٠(األخريات بينما 

مع ما يوجد من سلوكيات وان كانت مغايرة لـسلوكياتهن          بان اغلب الطالبات يرغبن في التكيف       
  .للعيش سوية

 يبين هل أن الفتاة تشعر بالوحدة بسبب البعد عن األهل)٥(الجدول
 اإلجابة ك %
 نعم ٣٥ %٧٠
 ال ١٥ %٣٠
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

من العينة يشعرن بالوحدة بسبب البعد عن       %) ٧٠(تشير معطيات الجدول أعاله أن نسبة     
فقط من أفراد العينة ال يشعرن بالوحدة بسبب البعد عـن األهـل وذلـك               %)٣٠(األهل في حين  

  .الندماجهن مع اقرانهن من الطالبات وانشغالهن بدروسهن وتعليمهن
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 يمثل األخذ بنظر االعتبار وجود األخريات عند القيام بسلوك معين) ٦(الجدول
 اإلجابة ك %
 نعم ٣٥ %٧٠
 ال ١٥ %٣٠
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

من العينـة يأخـذن بنظـر االعتبـار         %) ٧٠(تشير البيانات في الجدول أعاله أن نسبة      
فقط من العينة ال ياخذن بنظر االعتبـار وجـود   %) ٣٠(األخريات عند القيام بسلوك معين بينما   

األخريات عند القيام بالسلوك ويمكن أن يشير هذا التفاوت علي وجود نوع مـن التكيـف مـع                  
  .تيات الساكنات معاالف

 يبين هل تحصل مشاجرات بين الفتيات داخل القسم ام ال) ٧(الجدول
 اإلجابة ك %
 نعم ٣٠ %٦٠
 ال ٢٠ %٤٠
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

فـي حـين    ) نعـم (من مجموع العينة أجابوا ب    %) ٦٠(تشير معطيات الجدول أعاله أن    
 ).ال(من العينة ب%) ٤٠(جاءت إجابة

  إلى أسباب المشاجراتيبين) ٨(الجدول 
 اإلجابة ك %
 عدم القدرة على القراءة ١٨ %٦٠
 تنظيف الغرفة ١٠ %٣٣
 أسباب أخرى ٢ %٦
 المجموع الكلي ٣٠ %٩٩

لمعرفة أهم األسباب المؤدية إلى المشاجرات والخالفات تشير نتـائج تحليـل البيانـات              
اءة يعد من أهم أسباب المـشاجرات  الواردة في البحث والموضحة أعاله أن عدم القدرة على القر         

حيث أن السكن المشترك ال يوفر الهدوء باإلضافة إلى اختالف العادات           %) ٦٠(وقد شكلت نسبة  
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باإلضافة إلى أسباب أخـرى     %) ٣٣(بين الفتيات  وجاء في المرتبة الثانية تنظيف الغرفة وبنسبة         
 .مثل سوء التفاهم بين الفتيات والمنافسات 

 هل أن السكن في القسم الداخلي يكسب خبرات ومهارات جديدةيبين ) ٩(الجدول
 اإلجابة ك %
 نعم ٤٥ %٩٠
 ال ٥ %١٠
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

يتبين من الجدول أعاله أن غالبية أفراد العينة اكتسبوا خبرات ومهـارات جديـدة عنـد             
نسبة قليلـة لـم   فقط وهي %) ١٠(من العينة في حين أن%) ٩٠(عيشهن في القسم الداخلي بنسبة 
  .يكتسبن خبرات ومهارات جديدة

 يوضح ما نوع الخبرات والمهارات المكتسبة) ١٠(الجدول
 اإلجابة ك %
 القدرة على التحمل ١٠ %٢٢
 طريقة عيش جديدة ٨ %١٧
 الشجاعة ٥ %١١
 االعتماد على النفس ١٥ %٣٣
 قوة الشخصية ٧ %١٥
 المجموع الكلي ٤٥ %٩٨

لجدول الذي سبقه إذ جاء يوضح نوع الخبرات والمهارات المكتسبة          يرتبط هذا الجدول با   
وجاء بالمرتبة الثانية القـدرة علـى       %) ٣٣(فقد جاء بالمرتبة األولى االعتماد على النفس بنسبة       

وجاء بالمرتبة الثالثة طريقة عيش جديدة وبعد ذلك جاءت قوة الشخـصية          %) ٢٢(التحمل وبنسبة 
ويمكن أن نفسر هذا بان الـسكن  %) ١١(األخيرة الشجاعة وبنسبةوجاء بالمرتبة %) ١٥(وبنسبة  

المشترك  والبعد عن األهل يجعل الفتاة تعتمد على نفسها وتتحمل الغربة وتتحمل أطباع اآلخرين               
  .وهذا يساعد على التكيف حيث نستطيع أن نقول أن هذه المهارات هي مهارات تكيفية
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 ريات  يؤثر على التحصيل الدراسييبين هل أن السكن مع األخ) ١١(الجدول 
 اإلجابة ك %
 نعم ٣٠ %٦٠
 ال ٢٠ %٤٠
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

  
يتبين من الجدول أعاله أن غالبية العينة ترى أن السكن مـع األخريـات يـؤثر علـى                  

يرون أن السكن مع األخريـات      %) ٤٠(أما باقي العينة وهن   %) ٦٠(التحصيل الدراسي وبنسبة    
التحصيل الدراسي ويمكن ارجاع ذلك الى عدم توفر الهدوء باالضافة الـى عـدم              ال يؤثر على    

 .توفر المتطلبات االزمة للمطالعة
 يبين هل أن البقاء في القسم الداخلي يقيد الحرية) ١٢(الجدول 

 اإلجابة ك %
 نعم ٣٨ %٧٦
 ال ١٢ %٢٤
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

بية العينة يرون أن البقاء في القسم الداخلي يقيد الحرية                تشير معطيات الجدول أعاله أن غال     
ويمكن إرجاع  ذلك بان القسم الداخلي يحتوي على قوانين تحد من حرية الفتاة مما يـدل علـى                   

 .عدم توفر مطاعم أو أندية أو قاعات للمهمات االجتماعية
 يبين هل أن االنعزال أفضل من االختالط في القسم الداخلي) ١٣(الجدول 

 اإلجابة ك %
 نعم ٢١ %٤٢
 ال ٢٩ %٥٨
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

من العينة ال يفضلن االنعزال  فـي حـين أن   %) ٥٨(يتبين من الجدول أعاله  أن نسبة      
من أفراد العينة  يفضلن االنعزال بدال من االختالط ويمكن إرجاع هـذا التفـاوت فـي         %) ٤٢(
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تتكيف وتنسجم اجتماعيا مع زميالتها أو إن شخـصية         النسب إلى طبيعة شخصية الفتاة إذا كانت        
  .الفتاة قد تكون انعزالية

 يوضح هل أن الظروف البيئية جيدة داخل القسم الداخلي ام ال) ١٤(الجدول 
 اإلجابة ك %
 نعم ١٣ %٢٦
 ال ٣٧ %٧٤
 المجموع الكلي ٥٠ %١٠٠

 البيئية من الخـدمات     يتضح من الجدول أعاله أن غالبية أفراد العينة يرون أن الظروف          
الصحية والنظافة والوقود وعدم وجود مطعم وقاعة للدلراسة غير جيدة في القسم الداخلي حيـث              

 .من مجموع العينة%) ٧٤(بلغت نسبتهم 
 يوضح آثار الظروف البيئية غير الجيدة على الطالبة) ١٥(الجدول 

 اإلجابة ك %
 أثرت على دراستك ١٩ %٥١
 تكأثرت على نفسي ١٣ %٢١
 أثرت على صحتك ٥ %١٣
 المجموع الكلي ٣٧ %٨٥

من الذين يـرون أن الظـروف       %) ٥١(يرتبط هذا الجدول بالجدول الذي سبقه حيث أن       
أثرت علـى  نفـسية الفتـاة أمـا           %) ٢١(البيئية غير جيدة أثرت هذه الظروف على الدراسة و        

 البيئية إلحداث عملية    فقد أثرت هذه الظروف على الصحة وهذا يوضح أهمية الظروف         %) ١٣(
 .التكيف

 
أوضح  البحث أن مستوى التكيف االجتماعي مختلف بين الطالبات في األقـسام الداخليـة               . ١

 :للبنات ومن أهم مؤشرات التكيف ما يلي
أن غالبية الطالبات الساكنات في القسم الداخلي ال يجدن صـعوبة  فـي تقبـل سـلوك            . أ

 .األخريات
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غالبية الطالبات الساكنات في القسم الداخلي يأخذن بنظر االعتبار وجود األخريـات           إن  . ب
 .عند القيام بسلوك معين

إن اغلب المشاجرات بين الساكنات في القسم الداخلي تحصل بسبب عدم االستطاعة  علـى         . ٢
ات بـين  القراءة  بالدرجة األولى  باإلضافة إلى حدوث مشاجرات سببها سوء التفاهم والمنافس          

 الطالبات
يحقق للطالبات جوانب ايجابية تتمثـل باكتـساب خبـرات       ) الداخلي(إن السكن المشترك او   . ٣

 :ومهارات أهمها
 .االعتماد على النفس.أ

 القدرة على التحمل. ب
 .طريقة عيش جديدة. ج

 .وهذه المهارات تساعد على التكيف االجتماعي
 

قسام الداخلية وتقديم كافـة أنـواع الـدعم للطالبـات       على الجامعة زيادة االهتمام باأل     .١
 .للتخفيف من الضغوط التي يتعرضن لها مما قد يؤثر على تكيفهن االجتماعي

تطوير مستوى الخدمات وتهيئة المناخ الجيد الذي يشبع احتياجات الفتاة داخل القـسم              .٢
  .الداخلي

تقويـة العالقـة بـين      تنظيم سفرات ترفيهية لطالبات األقسام الداخلية وذلك لغـرض           .٣
  .الطالبات

تفعيل دور الباحث االجتماعي في األقسام الداخلية لغرض التعرف على طبيعة العالقات             .٤
 .ومدى التكيف واالنسجام بين الساكنات في القسم الداخلي

ضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات حـول التكيـف االجتمـاعي واألقـسام               .٥
 .الداخلية

 .تبية والعلمية وقاعة للمطالعة فضالعن قاعات المطاعم والجلوستوفير الخدمات المك .٦
 

  .١٣٩، ص٢٠١٠ األردن، -عدنان أبو مصلح، معجم علم االجتماع، دار أسامة، عمان )١(
 . ١٧٧، ص١٩٧٥إبراهيم مدكور، معجم علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة، القاهرة،  )٢(



  داليا طارق عبد الفتاح. م. م
  

 >>  
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  .١٥٩، ص١٩٩٩، الدار العربية للموسوعات، بيروت، إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع )٣(
سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات العلوم اإلنسانية ونظرية الثقافة، مكتبـة أبـن سـيبا، القـاهرة،           )٤(

  .١٠، ص٢٠٠٦
  .٨٣، ص١٩٩٢ناتاليا يفرموفا، معجم العلوم االجتماعية، ترجمة توفيق سلوم، دار التقدم، بيروت،  )٥(
-١٤٨، ص ١٩٩٧، الـسعودية،    ٢دئ علم االجتماع، مطبعة الملك سـعود، ط       طلعت إبراهيم لطفي، مبا    )٦(

١٤٩ .  
(7) http://vb.gllg.com/showthread.php?t=729895. 

  . ٣٣٧، س١٩٩٣فادية عمر الجوالني، مبادئ علم االجتماع، مؤسسة سيماء الجامعية،  )٨(
 .١٩٧٧مصطفى الخشاب، دراسة المجتمع، مكتبة األنجلو المصرية، مصر  )٩(
  .١٩٣، ص١٩٨٢، القاهرة، ٢ط محمد حسن، علم االجتماع، مكتبة غريب، طعبد الباس )١٠(
  . ٣٠٩، ص١٩٨١محمد بدوي، مبادئ علم االجتماع، دار المعارف، مصر،  )١١(
  .٢٤٥، ص١٩٨٥قيس النوري، النظريات االجتماعية، وزارة التعليم العالي، بغداد،  )١٢(
  .١٤٦، ص٢٠٠٦ن،  األرد-ق، عمانمعتز الصابوني، علم االجتماع التربوي، دار أسامة ودار المشر )١٣(
  .١٩٤عبد الباسط محمد حسن، علم االجتماع، مصدر سابق، ص )١٤(
، ٢٠٠٥ األردن، -عبد اهللا زاهي الرشدان، التربية والتنشئة االجتماعيـة، دار وائـل للنـشر، عمـان           )١٥(

  .٢٣٢ص
  .١٤٧معتز الصابوني، المصدر السابق نفسه، ص )١٦(
  .١٢٠، ص١٩٦٥ النهضة، القاهرة، حسن شحاته سعفان، أسس علم االجتماع، مكتبة )١٧(
، ١٩٨٣إبراهيم عيسى عثمان، األصول في علم االجتماع، شركة كاظمة للنشر والترجمـة، الكويـت،                )١٨(

  .٧٦ص
  .٥٥-٥٤، ص١٩٨٥كريم عكله حسين، االتجاهات النفسية للفرد، مطبعة دار الرسالة، بغداد،  )١٩(
ق، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمـة       ليلى قاسم المالكي، التكيف االجتماعي في مزرعة نساء العرا         )٢٠(

 .٢٦، ص١٩٨٩لكلية اآلداب، جامعة بغداد، 
  .٢٧ليلى قاسم المالكي، المصدر السابق نفسه، ص )٢١(
، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، المجلـس األعلـى         ٢هوردون مارشال، موسوعة علم االجتماع، ط      )٢٢(

  .٥١٦، ص٢٠٠٧، ٢للثقافة، ط
  .١٤٥ي، مصدر سابق، صمعتز الصابوني، علم االجتماع التربو )٢٣(
، ١٩٨٢صالح الفوال، علم االجتماع المفهوم والموضوع والمنهج، دار عطـوة للطباعـة، الكويـت،                )٢٤(

  .٨٩ص
  .١٤٩معتز الصابوني، المصدر السابق نفسه، ص )٢٥(
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، ٢٠٠٠ األردن،   -معن خليل العمر، معجم علم االجتماع المعاصـر، دار الـشروق للطباعـة، عمـان               )٢٦(
  .٤٠٦ص

ن، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعيـة واإلنـسانية، دار وائـل للنـشر     فوزي غرابية وآخرو  )٢٧(
  .١١، ص٢٠٠٢، عمان ٣والتوزيع، ط

  .٢٥٩، ص١٩٨٠، المكتبات الكبرى، القاهرة، ٣زيدان عبد الباقي، قواعد البحث االجتماعي، ط )٢٨(
  . عمر، معن خليل، مصدر سابق، ص )٢٩(
  .٦٥، ص١٩٩٤حث االجتماعي، دار الطليعة،  بيروت، إحسان محمد الحسن، األسس العلمية لمناهج الب )٣٠(
 


