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Abstract: 

 The research aims to identify the level of psychological adjustment 

and its relationship to some variables among a sample of medical 
preparation students at the University of Misurata, as well as to 

identify the differences in the level of psychological adjustment 

according to the gender variable and the college variable. The 
research sample consisted of (109) male and female students, a 

simple random sample of students was selected And students of 

the faculties of (human medicine, oral and dental medicine and 

surgery, pharmacy) in the city of Misurata, the two researchers 
used the descriptive-comparative approach, as well as applying the 

psychological compatibility scale for (Ferjani, Yasmine Mukhtar, 

2021), consisting of (30) items.The results of the research 
concluded that the level of psychological adjustment among college 

students in the research sample came to a large degree, with a 

relative weight (92%), and the family adjustment came at the 
forefront of the dimensions of psychological adjustment to a large 

degree, followed by personal adjustment, which came in the second 

place with a medium degree, and with a relative weight (80.5). %). 
And in the third place came the academic compatibility with a 

medium degree and a relative weight of (72.25%). The results also 

showed that there are no differences in the level of psychological 

adjustment among university students due to the gender variable, 
while there are statistically significant differences in the level of 

academic adjustment among university students due to the gender 

variable, in favor of males. There are no statistically significant 
differences in the level of feeling of personal and family adjustment 

among university students due to the gender variable.There are 

also no differences in the level of psychological adjustment among 
university students due to the college variable. While there are 

statistically significant differences in the level of academic 

adjustment, while there are no differences in the level of sense of 
personal adjustment and family adjustment among university 

students due to the college variable. 
Key words: level of Psychological Adjustment, Medical Preparation 

Students, Misurata University. 
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 املتغريات لدى عينة من طلبة اإلعداد الطيب جبامعة مصراتة  مستوي التوافق النفسي وعالقته ببعض 
 

 3  الباحثة ابتسام ميالد التكروين 
 4الباحثة أحالم عبدالقادر بن صالح 

 
 

 :امللخص
هلامة وهو ينال مبستوايته املختلفة كثرياً من العناية واالهتمام يف يعد التعليم اجلامعي أحد املراحل التعليمية ا

معظم دول العامل، ملا يؤديه من دور هام يف عملية التنمية مبختلف أنواعها بشرية أو اجتماعية أو اقتصادية،  
تطلبه من  حيث تعمل اجلامعات على حتقيق التفاعل االجيايب مع اجملتمع احمللي يف حتقيق حاجاته وتوفري ما ي

عليها   يعتمد  الكوادر كوهنا  تنمية هذه  وتركيز اجلهود يف  االهتمام  وذلك من خالل  مؤهلة  بشرية  كوادر 
اجملتمع يف هنضته وتطوره فالبد من تنميتهم يف مجيع نواحي احلياة والرفع من مستواهم وزايدة توافقهم شخصياً 

 .ونفسياً وأكادميياً واجتماعياً وثقافياً 
توافق من املواضيع اهلامة واألساسية يف علم النفس وهو دليل ومؤشر على الصحة النفسية والسالمة  ويعترب ال

من املشاكل واالضطراابت النفسية،فالشخصية اليت لديها مستوى توافق عاٍل شخصية تكون قادرة على أن 
  .توائم بني حاجات الفرد ورغباته النفسية وبني ما هو متاح ومتوفر يف بيئته

هذا ويعد التوافق النفسي من املفاهيم املهمة واملتصلة بشخصية الفرد وبصحته النفسية وعالقته التكيفية مع 
الوسط البيئي واجملتمعي، إذ خيتلف األفراد من حيث قدراهتم اجلسمية والعقلية وإمكانياهتم الشخصية  يف  

زعجون انزعاجاً شديداً عند حدوث أي تغري  خمتلف اجملاالت وطبقاً ملبدأ الفروق الفردية، فنجد البعض ين
غري متوقع يف جمرى األمور لعدم حصوهلم على ما يريدون وقد يصل هبم األمر إىل االضطراب أو االهنيار 
جملرد تعرضهم لالحباطات البسيطة وعلى عكس من ذلك هناك بعض من األفراد يستطيعون أن يواجهوا 

 . قوة مع درجة عالية من التحمل والتوافق النفسي العايلالضغوط وأحداث احلياة الصعبة بصالبة و 
 . جتنيد األطفال، النزاعات املسلحة، اجلماعات املسلحة، احلماية الدولية  : الكلمات املفتاحية

 
 مشكلة البحث: 

مير الفرد خالل حياته املختلفة بعدة عقبات وصعوابت قد تعيق وتعرقل انسجامه بينه وبني عناصر البيئة املختلفة احمليطة    
املرحلة اجلامعية حيث تظهر أمهية توافقه النفسي ليكون مؤشراً اجيابياً ملستوى أفصل له سواء يف عالقاته بزمالئه  به، وخاصة يف بداية   

وأساتذته واجتاهاته حنو املواد الدراسية وعالقاته الشخصية ومنو شخصيته وكيفية حفاظه على صحته العامة وتقبله لذاته والرضا عن  
 (  88: 2021)فرجاين، ط به وأسرته ودوره فيها، فذلك قد ينعكس من خالل توافقه النفسي.نفسه وعالقته ابجملتمع ومن حيي

وترى الباحثتان أن التوافق النفسي من أهم املفاهيم األساسية لعلم النفس بشكل عام وعلم النفس الرتبوي بشكل خاص   
اح األفراد يف حياهتم ومواجهة العقبات اليت قد تعرتضهم  ملا له من دور فعال يف حياة األفراد، حيث يساعد التوافق االجيايب على جن

 
 soma.milad161008@gmail.com ،ليبيا، ةجامعة مصرات، لباحثةا3
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أو قد تقف عائق أمام حتقيق أهدافهم، ومن هنا برزت أمهية دراسة موضوع التوافق النفسي وخاصاً عند طلبة اإلعداد الطيب لبعض  
الثانو  التعليم  إهنائهم ملرحلة  أهنا بداية ملرحلة دراسية جديدة بعد  أو املتوسط، ومن هنا تتحدد مشكلة كليات اجلامعة ابعتبار  ي 

 البحث يف التساؤالت اآلتية: 

 ما مستوى الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة الكلية ؟ -1
( يف مستوى الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة اجلامعة 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة )  -2

 وفقاً ملتغري اجلنس ؟
 أببعاده   النفسي،  ابلتوافق  الشعور  مستوى( يف  0.05يف أراء عينة البحث عند مستوى داللة )التعرف على االختالف   -3

 وفقاً ملتغري الكلية؟
 

 يهدف البحث احلايل إىل التعرف على: : أهداف البحث
 مستوى الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة الكلية . -1
الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة اجلامعة وفقاً ( يف مستوى  0.05فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة )ال -2

 . ملتغري اجلنس 
 أببعاده   النفسي،  ابلتوافق  الشعور  مستوى( يف  0.05التعرف على االختالف يف أراء عينة البحث عند مستوى داللة ) -3

 وفقاً ملتغري الكلية.
 

 أمهية البحث:
حياة الطالب اجلامعي وطلبة اإلعداد الطيب ابعتبارهم   إلقاء الضوء على أمهية التوافق النفسي يف حياة الطالب وخاصاً  -1

يف بداية املرحلة اجلامعية، وملا قد يتعرضون له يف هذه املرحلة من ضغوط  نفسية ودراسية قد تقلل من مستوى توافقهم  
 النفسي.

يعد هذا البحث إضافة علمية يف اجملال الرتبوي يف الدراسات العربية بشكل عام والدراسات الليبية بشكل خاص وذلك  -2
 ألمهية موضوع التوافق النفسي يف كافة نواحي احلياة. 

للطلبة   إمكانية االستفادة من نتائج البحث احلايل يف التعرف على مستوايت التوافق النفسي وتقدمي املقرتحات الالزمة  -3
 الذين يعانون من سوء التوافق من خالل دعمهم نفسياً واجتماعياً. 

 
 حدود البحث: 

 .مستوي التوافق النفسي وعالقته ببعض املتغريات يتحدد البحث احلايل بدراسة  احلدود املوضوعية:  -1
 اقتصر البحث احلايل على عينة من طلبة اإلعداد الطيب.   احلدود البشرية:  -2
 .مت تطبيق البحث احلايل يف كليات جامعة مصراتة  احلدود املكانية:  -3
 م. 2022طبق البحث  احلايل يف العام الدراسي  احلدود الزمانية:  -4
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 مصطلحات البحث: 
 التوافق  

جلهاز النفسي ويعرب عنه من خالل سلوك واستجاابت ( التوافق أبنه "توازن وانسجام يف وظائف ا25،  2016يعرف )شيخ،  
 مع البيئة اخلارجية اليت يسعى الفرد لتحقيقها من خالل ذاته وانسجامه مع بيئته". 

 التوافق النفسي
( "هو عملية تكوين ذايت فطري أو مكتسب يقوم الفرد أبدائه والتعامل معه بصورة اجيابية من أجل 2019،261عرفه )دية،  

 فه ورغباته و الوصول أيل االنسجام التام بينه وبني البيئة احمليطة به". حتقيق أهدا
وتعرفه الباحثتان أبنه توازن وانسجام الفرد مع ذاته واآلخرين وحتقيق أهدافه وتقبل ذاهتوفق إمكانياته املتاحة لتحقيق التوافق  

 رجة اليت يتحصل عليها املفحوص من مقياس التوافق النفسي.بينها وبني البيئة احمليطة به، كما تعرفه الباحثتان إجرائياً أبنه الد
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 اإلطار النظري 
 التوافق:

الشخصية السوية ارتبطت مبفهوم التوافق هو مفهوم مرتبط مبفهوم الشخصية املتزنة السويّة ارتباطاً وثيقاً؛ ألن مظاهر ومسات  
النفسي، كما أن الشخصية املتوافقة هي الشخصية اليت لديها املقدرة على املوائمة بني االحتياجات والرغبة النفسية للفرد وبني ما 

ءة مما جيعل الشخص  هو متاح وموجود يف البيئة مع استمرار املقدرة على العمل املنتج الفعال، واستمرار الطاقات الشخصية بكفا
 ( 13:  2011)الكحلوت، انفعاً يف حميطه االجتماعي. 

 
 خصائص التوافق النفسي:

 التفاعل الكلي والشمويل للفرد مع البيئة. -1
 التوافق يكون مدى احلياة ودائمة وليس ملرة واحدة.  -2
 التناغم واالنسجام بني األجهزة النفسية الثالثة دون صراع بينهم. -3
 لتوازن واالعتدال من أجل السواء بدل الصراع واإلحباط. العمل على الوقاية ل -4
 تقوية جهاز األان كرقيب وضابط وحكم بني اهلو من جهة واألان األعلى من جهة أخرى.  -5
 التوافق أبخذ أشكال احلياة بكافة جوانبها وليس جانب واحد. -6

 ( 22: 2009)أبوسكران، 
 

 مدارس علم النفس:التوافق النفسي واالجتماعي من وجهة نظر بعض 
التصرفات  ترى هذه املدرسة أن الشخصية تتطلب الكفاية والسيطرة على الذات والقدرة على احلد من    املدرسة السلوكية:  -1

 وقمع ما يعيق توافق الفرد مع البيئة وتعلم التصرفات الفاعلة يف بلوغ األهداف املقبولة. 
كان )ادلر( متفائالً ابلنسبة ملستقبل اإلنسان، فهو يرى أن اإلنسان لديه الفرصة لكي يصبح أفضل    املدرسة التحليل النفسي:  -2

 م، وأن يقلل من مشكالته يف احلياة إىل أن يصل إىل درجة كبرية من التوافق.وأحسن مما هو عليه اآلن، وإن يتحرك قدماً إىل األما
هذه النظرية ترى أن الفرد البد أن يصل إبمكاانته إىل مداها، وعلى ذلك فإن الفرد ليس جمرد كائن سليب    مدرسة اجلشتالتية:  -3

سه لكي حيصل التوافق النفسي واالجتماعي، حبيث  مستقبل لتغريات البيئة، وعلى الفرد أن يكون متفائل مع البيئة، وأن يعدل نف
 ( 158-157:  2005)خضر،  يكون الفرد إجيايب لكي يسيطر على القوى االجتماعية والبيئة احمليطة به. 
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 الدراسات السابقة: 
 (:2014دراسة حيىي ) -1

( طالب 40العينة من )هدفت للتعرف بني التوافق النفسي واالجتماعي والتحصيل لدى طالب جامعة السودان، تكونت  
( إانث، بطريقة  5( ذكور و)5( من كل مستوى )10وطالبة يف خمتلف املستوايت الدراسية )األول، الثاين، الثالث، الرابع( بواقع )

النفسي واالجتماعي والتحصيل األكادميي لدى طالب اجلامعة،   التوافق  النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية بني  عشوائية، توصلت 
 أنثى(.  –وجود فروق يف التوافق النفسي واالجتماعي والتحصيل األكادميي تعزى ملتغري النوع )ذكر وعدم 

 (:2016دراسة حممد ) -2
هدفت للتعرف على نوع الذكاء ومستوى التوافق النفسي والدراسي لدى طالب السنة التحضريية، كذلك عالقة التوافق  

( طالب وطالبة جبامعة الطائف، واسُتخدم مقياس  189إنساين( تكونت العينة من )  –  الدراسي بنوعية الذكاء ونوعية املسار )علمي
التوافق الدراسي إعداد الباحثة، ومقياس قائمة الذكاءات املتعددة )ماكينزي( مقياس التوافق النفسي، وهو من إبعاد مقياس )بل(  

البات على مقياس التوافق النفسي لصاحل الطالبات، ووجود للتوافق، وأظهرت النتائج لوجود فروق دالة إحصائية بني الطلبة والط
فروق دالة إحصائية لصاحل املسار العلمي يف متغري التوافق النفسي والتوافق الدراسي، وتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بني أبعاد  

 الذكاءات املتعددة والتوافق النفسي والدراسي لدى طالب املسارين العلمي واإلنساين. 
 (:2017دراسة اليازيدي وآخرون ) -3

هدفت الدراسة للكشف عن العالقة بني فاعلية الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من طلبة سنة أوىل جامعة،  
من ) العينة  التوافق  100وتكونت  ومقياس  الذات )شرار(  فاعلية  واستخدم مقياس  من جامعة )سعد دحلب(،  وطالبة  ( طالب 

(، وتوصلت الدراسة لوجود عالقة موجبة بني فاعلية الذات والتوافق النفسي، ووجود عالقة 2003جتماعي )لشقري،  النفسي واال
 ارتباطية بني فاعلية الذات وأبعاد التوافق النفسي االجتماعي )الشخصي، الصحي، األسري، االجتماعي(. 

 (:2019دراسة ديّة ) -4
ط النفسية وعالقتها ابلتوافق النفسي لدى طلبة كلية الرتبية البدنية والرايضية  هدفت الدراسة إىل التعرف على مصادر الضغو 

( طالب، واسُتخدم مقياس الضغوط النفسية )عزمي(، ومقياس التوافق النفسي إعداد 240جبامعة طرابلس، تكونت العينة من )
الكلي بني الدرجة  النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً  النفسية والدرجة الكلية ألبعاد الباحث، أظهرت  ة ملستوى الضغوط 

  التوافق النفسي.
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 إجراءات البحث 
 . مقدمة: 1

بيان نبذة عن جمتمع البحث، تناولت الباحثتان يف هذا الفصل وصفاً لإلجراءات اليت اتبعتها يف تنفيذ البحث، من خالل  
التحقق من صدقها وثباهتا واجراءات تطبيق البحث   وكيفيةومنهج البحث وجمتمعه ومن مث مت اعداد أداة مجع البياانت )االستبانة(  

 وأساليب املعاجلة االحصائية لبياانت البحث وفيما يلي وصف هلذه االجراءات. 
 . منهج البحث 2

بوصف الظاهرة  ويهتم وصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع، استخدمت الباحثتان املنهج ال
 وصفاَ دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كمياً وكيفياً، واستخدمت الباحثتان هذا املنهج نظراً ملالئمته لطبيعة هذا البحث.

 . جمتمع البحث:3
طب البشري، طب وجراحة الفم واألسنان، الصيدلة( مبدينة مصراته، متثل جمتمع البحث يف مجيع طالب وطالبات كليات )ال

 ( مفردة. 465والبالغ عددهم )
 . عينة البحث:4

الفم واألسنان،  البشري، طب وجراحة  متثلت عينة البحث يف عينة عشوائية بسيطة من طالب وطالبات كليات )الطب 
 دول التايل يوضح تصنيف عينة البحث حسب اجلنس.( طالب وطالبة. واجل109الصيدلة( مبدينة مصراته، قوامها )

 ( التوزيع التكراري لعينة البحث حسب اجلنس1اجلدول)
 النسبة العدد اجلنس

 

 % 60.6 66 ذكر
 % 39.4 43 أنثى 

 100.0% 109 اجملموع 
 التكراري لعينة البحث حسب اجلنس( التوزيع 1الشكل)

 
متثل نسبة الطالبات   كما( منعينة البحث  %60.6من اجلدول والشكل السابقني يتضح أن نسبة الذكور يف عينة البحث متثل )

 ( من عينة البحث.  % 39.4)
 
 
 
 
 
 
 

ذكر
61%

أنثى
39%



 Ibtisam Milad AL-TAKROUNI  &  Ahlam Abdel-Qader BIN SALAH 

 

 

 

 

 

 

 

 
665 

 تصنيف عينة البحث حسب الكلية.
 ( التوزيع التكراري لعينة البحث حسب الكلية 2اجلدول)

 النسبة العدد الكلية

 

 % 22.9 25 كلية الطب البشري

 % 30.3 33 كلية طب وجراحة الفم واألسنان 
 % 46.8 51 كلية الصيدلة 

 100.0% 109 اجملموع
 ( التوزيع التكراري لعينة البحث حسب الكلية2الشكل)

 
( منعينة % 46.8اجلدول والشكل السابقني يتضح أن نسبة طلبة كلية الصيدلة هي أكرب نسبة يف عينة البحث ومتثل ) من  

واألسنان) الفم  جراحة  طلبة كلية  نسبة  متثل  البحث،  %30.3البحث، كما  عينة  من  الطب    بينما(  طلبة كلية  نسبة  متثل 
 ( من عينة البحث.  % 22.9البشري)

 . أداة البحث:5
( فقرة كأداة رئيسية جلمع  30(املكون من ) 2021مقياس التوافق النفسي لــ)فرجاين، ايمسني خمتار،    الباحثتاناستخدمت  

االستبانة،    فقرات  البحث عن  عينة  استجابة  لتحديد  الرابعي(  )ليكرت  مقياس  الباحثتان  ابلبحث،واستخدمت  املتعلقة  البياانت 
 .واجلدول التايل يوضح وصف املقياس ذلك

 ( مقياس ليكرت الرابعي للفقرات االجيابية3اجلدول)
بدرجة   غري موافق مستوى املوافقة  موافق 

 ضعيفة 
بدرجة   موافق 

 متوسطة 
بدرجة   موافق 

 كبرية 
 4 3 2 1 الدرجة 

 4  - 3.25 3.24 -2.50 2.49 -1.75 1.74 -1 الوسط املرجح 

 عال متوسط  متدين  متدين جداً  مستوى التوافق 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلية الطب
البشري

23%

كلية طب 
وجراحة 

الفم 
…واألسنان

كلية 
الصيدلة

47%
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 ( مقياس ليكرت الرابعي للفقرات السلبية 4اجلدول)
بدرجة   غري موافق مستوى املوافقة  موافق 

 ضعيفة 
بدرجة   موافق 

 متوسطة 
بدرجة   موافق 

 كبرية 
 1 2 3 4 الدرجة 

 1.74 – 1 2.49 -1.75 3.24 -2.50 4 – 3.25 الوسط املرجح 

 عال متوسط  متدين  متدين جداً  مستوى اخلدمة 

 
 صدق أداة البحث:  . 6

أداة    تزودانيعرب صدق أو صالحية أداة القياس عن مدى دقة املقياس يف قياس الغرض املصمم من أجله أي إىل أي درجة  
مت حتكيم املقياس من قبل جمموعة من  ، حيث  ( 2011املنسي، )البحث مبعلومات تتعلق مبشكلة البحث من جمتمع البحث نفسه."

جامعة مصراتة، إلبداء املالحظات    –( من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية 6احملكمني وعددهم )
ضح ذلك  اليت يروهنا مناسبة، كما مت استخدام معامل ارتباط بريسون لقياس االتساق الداخلي لفقرات املقياس، واجلدول التايل يو 

 اإلجراء. 
 ( يوضح معامل ارتباط بريسون لالتساق الداخلي لفقرات البعد األول )التوافق األكادميي(5اجلدول )

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 الفقرة
471.* معامل االرتباط 

* 
*.522
* 

**.439 .155 *.631
* 

*.554
* 

*.625
* 

**.685 *.427
* 

 000. 000. 000. 000. 000. 106. 000. 000. 000. مستوى الداللة
           

فقرات احملور األول)التوافق األكادميي( هلا معامالت ارتباط تراوحت بني      بياانت اجلدول السابق أن مجيع  يتضح من 
مالئمة الفقرات للبعد الذي تنتمي إليه، ما    على( مما يدل  0.05) <( ذات داللة معنوية عند مستوى داللة  685.**( و)427.**)

 (، وهو غري دال احصائياً. 0.05) >(0.106عدا الفقرة الرابعة كان هلا معامل ارتباط غري دال احصائياً حيث جاء مستوى الداللة )
 ( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاين: التوافق الشخصي 6اجلدول )        

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 الفقرة 

 443.** 426.** 517.** 350.** 302.** 590.** 615.** 541.** 426.** معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 001. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة 

بني   تراوحتمن بياانت اجلدول السابق أن مجيع فقرات البعد الثاين التوافق الشخصي هلا معامالت ارتباط جيدة  يتضح  
 ( مما يدل على مالئمة الفقراتللبعد الذي تنتمي إليه. 0.05)( وهي دالة احصائياً عند مستوى داللة أقل من  5907**( و)302.**)

 ( يوضح االتساق الداخلي لفقرااتلبعدالثالث: التوافق األسري7اجلدول )



 Ibtisam Milad AL-TAKROUNI  &  Ahlam Abdel-Qader BIN SALAH 

 

 

 

 

 

 

 

 
667 

 c1 c2 c3 c4 c5 c6 الفقرة
 517.** 539.** 268.** 702.** 651.** 559.** معامل االرتباط 

 000. 000. 005. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 c7 c8 c9 c10 c11 c12 الفقرة

 275.** 519.** 653.** 482.** 724.** 674.** معامل االرتباط 

 004. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

تراوحت بني   جيدة من بياانت اجلدول السابق أن مجيع فقرات البعد الثالث: التوافق األسري هلا معامالت ارتباط  يتضح  
( مما يدل على مالئمة الفقرات للبعد الذي تنتمي 0.05)( وهي دالة احصائياً عند مستوى داللة أقل من  724.**)( و 275.**)

 إليه.
 . اختبار ثبات االستبانة7

يقصد به أن يعطينا املقياس النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقه على نفس أفراد العينة يف فرتتني خمتلفتني ويف الظروف نفسها.  
 ( يوضح معامالت الثبات لالستبانة. 8حث واجلدول رقم )ومن خالل معامل ثبات ألفا كرونباخ  مت التأكد من ثبات أداة الب

 ( اختبار الثبات للمقياس8اجلدول )                           
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات  املقياس 

 780. 8 التوافق األكادميي

 749. 9 التوافق الشخصي

 774. 12 التوافق األسري

 776. 29 املقياس ككل 
أن املقياس   تؤكد(، وهي قيمة جيدة  0.776من بياانت اجلدول السابق يتضح أن معامل الثبات للمقياس ككل جاء )    

 يتمتع بدرجة جيدة من الثبات، وميكن االعتماد عليه يف التطبيق امليداين للبحث.
ة وتـم استـردادها ابلكامل بنسبة  ( مفرد109ومن مُث مت توزيع االستبانـة بشكلها النهائي على أفراد عينة البحث وعددهم )

 (. %100استجابة)
 . األساليـب اإلحصائية املستخدمـة يف حتليل البياانت:8

 : ( وذلك وفق األساليب اآلتيةSPSSوُمعاجلة البياانت إحصائياً ابستخدام برانمج احلزم للعلوم االجتماعية )  حتليلتـم 

 وذلك لدراسة نسب املوافقة من عدمها على عبـارات االستبانة. اجلداول التكرارية النسبيـة: .1
 هو من مقاييس التشتت اليت ُتوضح مدى تباعد القيـم وتشتتهـا عن بعضها. االحنراف املعياري: .2
 وهو يوضح القيمة اليت تتمركز حوهلا اإلجاابت. املتوسط احلسايب: .3
(، فاإلشـارة -1+ ،  1ة بني متغريين، وترتاوح قيمتـه بني ظ )وهـو يقيس مدى وجود عالقة خطي  معامل ارتبـاط بيـرسـون: .4

السالبة تـدل على ارتباط عكسي، واملوجبـة تـدل على ارتباط طردي، وُكلمـا اجتهت القيمـة حنـو الواحـد الصحيح كانت أقـوى، وُكلمـا  
 البعد الذي تنتمي إليه. اجتهت حنو الصفر كانت أضعف، واستخدم إلجياد درجة االتساق بني فقرات املقياس مع
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( هبدف معرفة أي الفقرات تنطبق، وأي الفقرات ال تنطبق،  One Sample T- testللعينة الواحدة )  Tاختبار .5
(، وال تنطبق الفقرة عندما يكون 0.05(، ومستوى املعنوية أقل من )1.66وتنطبق الفقرة عندما يكون متوسط الفقرة أكرب من )

، ويكون هناك عدم اتفاق )املوافقة ال ختتلف عن عدم املوافقة( عندما  0.05ومستوى املعنوية أقل من  (،1.67متوسطها أقل من )
 (.   0.05يكون مستوى الداللة للفقرة أكرب من) 

 لعينتني مستقلتني الختبار الفروق حول مستوى التوافق النفسي، وفقاً ملتغري اجلنس. Tاختبار .6
 الختبار الفروق حول مستوى التوافق النفسي، وفقاً ملتغري الكلية.  ANVAاختبار حتليل التباين األحادي .7
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 حتليل البياانت واإلجابة على تساؤالت البحث: 
النتائج اليت أسفرت عنها إجاابت أفراد العينة عن عبارات االستبانة ومناقشتها وذلك  يتناول هذا الفصل عرض  :  . مقدمة1

 واإلجابة على تساؤالت البحث على النحو التايل: 
 . اإلجابة على التساؤل األول: 2

 ما مستوى الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة الكلية ؟والذي ينص على: 
سب املئوية و املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات كل بعد من أبعاد التوافق هذا التساؤل مت إجياد الن علىولإلجابة 

 النفسي.
 التوافق األكادميي:  . أ

 واجلدول التايل يوضح الفقرات مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب. 
 ( نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول: التوافق األكادميي9جدول رقم )

 رتبة تنازليا  الفقــرات م
موافق 
بدرجة  

 كبرية

موافق 
بدرجة  

 متوسطة 

موافق 
بدرجة  
 ضعيفة 

 غري موافق

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
 

سيب 
 الن

وزن
ال

 

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

رتبة
ال

 

فق 
لتوا

ا
وى 

مست
سي 

النف
 

ختصصي  8 عن  ابلرضا  أشعر   .
 عالٍ  1 646. % 92.5 3.70 % 1.8 % 4.6 % 15.6 % 78 الدراسي.

 متوسط 2 902. % 75.5 3.02 % 7.3 % 17.4 % 41.3 % 33.9 . أان راض عن مستوى حتصيلي.5
ابلنسبة  3 ممتعة  الدراسية  املواد   .

 متوسط 3 829. % 69.75 2.79 % 9.2 % 19.3 % 55 % 16.5 يل.

. تربطين عالقات جيدة أبساتذيت  6
 متوسط 4 1.044 % 69 2.76 % 18.3 % 13.8 % 41.3 % 26.6 ابلكلية.

أذهب 2 ملساعدة  احتجت  إذا   .
 متوسط 5 1.122 % 65.25 2.61 % 22 % 23.9 % 25.7 % 28.4 إىل أستاذ املقرر.

عن   4. مسئوال  أكون  أن  أحب 
 متوسط 6 1.127 % 63.5 2.54 % 22.9 % 27.5 % 22 % 27.5 عمل مجاعي ابلكلية.

 متوسط 7 939. % 63 2.52 % 16.5 % 29.4 % 39.4 % 14.7 .استمر يف املذاكرة دون ملل.          1

.أشارك يف بعض األنشطة داخل  7
 متوسط 8 997. % 62.5 2.50 % 19.3 % 29.4 % 33.9 % 17.4 الكلية.

 عال   48114. % 72.25 2.89 املتوسط العام ملستوى التوافق األكادميي 

( يتضح أن مستوى التوافق األكادميي لدى الطلبة يف عينة البحث جاء مبستوى متوسط؛ حيث بلغ  9بياانت اجلدول )من 
 (. 0.48114(، وابحنراف معياري قدره )%72.25(، وبوزن نسيب)2.89املتوسط احلسايب آلراء العينة ) 
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 وتتضح  مؤشرات التوافق األكادميي يف التايل: 
(  3.70قدره ) حسايب  ( واليت تنص على: أشعر ابلرضا عن ختصصي الدراسي. جاءت يف املرتبة األوىل، مبتوسط  8)الفقرة  
(، وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية،  0.646(، وابحنراف معياري قدره )%92.5وبوزن نسيب )

 لرضا والتوافق األكادميي الختيارهم ختصصهم أبنفسهم ورضاهم عن اختياراهتم.مما يدل على متتع الطلبة بدرجة عالية من ا
(، وبوزن  3.02( واليت تنص على: أان راض عن مستوى حتصيلي.احتلت املرتبة الثانية، مبتوسط حسايب قدره )5الفقرة )

 تمع البحث هو موافق بدرجة متوسطة.( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جم0.902(. وابحنراف معياري قدره )% 5.  75نسيب )
(،  2.79( واليت تنص على: املواد الدراسية ممتعة ابلنسبة يل.يف املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب قدره)3كما جاءت الفقرة ) 

بدرجة 0.829(. وابحنراف معياري قدره )%69.75وبوزن نسيب ) البحث هو موافق  الفقرة يف جمتمع  العام هلذه  االجتاه   ( وكان 
حىت يتمكن   االجنليزية متوسطة، وقد يرجع ذلك إىل صعوبة بعض املقررات الدراسية بتلك الكليات وأهنا حتتاج إىل إتقان الطالب للغة  

 من تقبل املواد الدراسية.  
(،  2.76( واليت تنص على: تربطين عالقات جيدة أبساتذيت ابلكلية.يف املرتبة الرابعة، مبتوسط حسايب قدره)6جاءت الفقرة )

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة متوسطة،وقد  1.044(. وابحنراف معياري قدره )%69وبوزن نسيب )
يرجع ذلك إىل أن معظم أعضاء هيئة التدريس يف هذه الكليات من األجانب، والذين يصعب التعامل معهم نظراً الختالف البيئات 

 واللغة.  
، مبتوسط حسايب قدره اخلامسة ( واليت تنص على: إذا احتجت ملساعدة أذهب إىل أستاذ املقرر، يف املرتبة  2رة )وجاءت الفق

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق  1.122(. وابحنراف معياري قدره )% 65.25(، وبوزن نسيب )2.61)
ة على استخدام االنرتنت يف احلصول على املعلومات وفهم ما استصعب عليهم  ويرجع ذلك العتماد معظم الطلب،  بدرجة متوسطة 

 التدريس ابلعمل معظم الوقت. هيئة من موضوعات يف املقررات الدراسية، وكذلك النشغال أعضاء 
يب ( واليت تنص على: أحب أن أكون مسئوال عن عمل مجاعي ابلكلية، يف املرتبة السادسة، مبتوسط حسا4وجاءت الفقرة )

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق  1.127(. وابحنراف معياري قدره )%63.5(، وبوزن نسيب )2.54قدره )
بدرجة متوسطة، ويرجع ذلك لرغبة الطلبة يف حتسني مستواهم الدراسي، وتوفري الوقت للدراسة واالستذكار، إال أنه توجد نسبة كبرية 

 ( يفضلون املسئولية عن األنشط اجلماعية ابلكلية.  %49.5من الطلبة )
(،  2.52( واليت تنص على: استمر يف املذاكرة دون ملل. احتلت املرتبة السابعة، مبتوسط حسايب قدره )1)  الفقرةكما أن  

 فق بدرجة متوسطة.( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موا0.939(. وابحنراف معياري قدره )%63وبوزن نسيب )
حسايب قدره   مبتوسط( واليت تنص على: أشارك يف بعض األنشطة داخل الكلية. يف املرتبة الثامنة،  7كما جاءت الفقرة )

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة 0.997(. وابحنراف معياري قدره )%62.5(، وبوزن نسيب )2.5)
 متوسطة.
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 النفسي التوافق
 التوافق الشخصي:  . أ

 ( نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاين: التوافق الشخصي10جدول رقم )

 الفقــــــــرة 
موافق 
بدرجة  

 كبرية

موافق 
بدرجة  

 متوسطة 

موافق 
بدرجة  
 ضعيفة 

غري  
ط   موافق

وس
املت

سايب 
احل

 

سيب 
 الن

وزن
ال

 

ف  
حنرا

اال
ري 

ملعيا
ا

رتبة 
ال

وى   
مست فق 
لتوا

ا
صي

شخ
ال

 

 جداً  عالٍ  1 559. % 92 3.68 % 5.5 % 15.6 % 32.1 % 46.8 . أثق يف نفسي.9
 جداً  عالٍ  2 658. % 91.25 3.65 % 2.8 % 1.8 % 22.9 % 72.5 . أتطلع ملستقبل مشرق .6
 جداً  عالٍ  3 675. % 87 3.48 % 1.8 % 4.6 % 37.6 % 56 . أان متفائل بصفة عامة.2
 عاٍل جداً  4 792. % 84.75 3.39 % 2.8 % 11 % 31.2 % 55 . أشعر ابألمن والطمأنينة النفسية.3

27.5 .أواجه مشكاليت هبدوء 8
% 

22 % 
27.5

% 
22.9

% 
 متوسط 5 900. % 80 3.20

 متوسط 6 764. % 79.25 3.17 % 2.8 % 13.8 % 47.7 % 35.8 .أقرتح أفكارا ذات قيمة.5
يف  1 االنفعايل  ابالتزان  .أشعر 

 متوسط 7 733. % 75 3.00 % 0.9 % 23.9 % 49.5 % 25.7 املواقف املختلفة 

 متوسط 8 849. % 58 2.32 % 9.2 % 29.4 % 45.9 % 15.6 .ينتابين اليأس من وقت ألخر** 4

من  7 والضيق  ابالستياء  .أشعر 
 متدين 9 930. % 76.5 3.06 % 8.3 % 24.8 % 19.3 % 47.7 احلياة.** 

 متوسط  36566. % 80.5 3.22 املتوسط العام ملستوى التوافق الشخصي 

لدى طلبة الكليات يف عينة البحث جاء متوسطاً؛ حيث بلغ املتوسط  ( أن مستوى التوافق الشخصي 10يوضح اجلدول )
 (. 0.36566(، وابحنراف معياري قدره )%80.5(، وبوزن نسيب)3.22احلسايب آلراء العينة )

 
 وتتضح  مؤشرات التوافق الشخصي يف التايل: 

(، وابحنراف %92( وبوزن نسيب )3.68)  ( واليت تنص على: أثق يف نفسي. يف املرتبة األوىل ، مبتوسط حسايب قدره9الفقرة )
(، وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية، مما يدل على توفر درجة عالية من 0.559معياري قدره )

عية وهذا ليصل بقدراته  تقبل الذات والثقة الكبرية ابلنفس واحرتام الذات، والقدرة على تقبل النقد واالستفادة منه ويقوم نفسه بواق
 إىل الفعالية.

( قدره ) 6الفقرة  مبتوسط حسايب  الثانية،  املرتبة  احتلت  أتطلع ملستقبل مشرق  تنص على:  واليت  وبوزن نسيب 3.65(   ،)
( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية، مما يدل  0.658(. وابحنراف معياري قدره )91.25%)

 على متتع الطلبة بدرجة عالية من االجيابية والثقة ابلنفس وفاعلية الذات، وشعوره بقيمته الذاتية وقيمته يف احلياة 
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(، وبوزن نسيب  3.48)قدره( واليت تنص على: أان متفائل بصفة عامة.يف املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب  2جاءت الفقرة )
ن االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية، مما يدل على ( وكا0.675(. وابحنراف معياري قدره )% 87)

 متتع الطلبة بدرجة عالية من التفاؤل واالستقرار النفسي.
(، وبوزن  3.39( واليت تنص على: أشعر ابألمن والطمأنينة النفسية.يف املرتبة الرابعة، مبتوسط حسايب قدره)3جاءت الفقرة ) 

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية مما يدل 0792(. وابحنراف معياري قدره )% 84.75نسيب )
 عالية من األمن النفسي والرضا عن الذات.  بدرجة على متتع الطلبة 

(، وبوزن نسيب  3.20ه )( واليت تنص على: أواجه مشكاليت هبدوء يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط حسايب قدر 8وجاءت الفقرة )
هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة متوسطة ، مما يدل   العام( وكان االجتاه  0.900(. وابحنراف معياري قدره )% 80)

على ان قدرة الطالبمتوسطة يف مواجهة الواقع،ويف تعامله مع مشاكله الشخصية  بطريقة غري مباشرة، وذلك لتحقيق توافقه الشخصي 
 ء.الكف

(، وبوزن  3.17( واليت تنص على: أقرتح أفكارا ذات قيمة ، يف املرتبة السادسة، مبتوسط حسايب قدره )5وجاءت الفقرة )
 هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة متوسطة.  العام( وكان االجتاه  0.764(. وابحنراف معياري قدره )%79.25نسيب )

أشعر ابالتزان االنفعايل يف املواقف املختلفة. احتلت املرتبة السابعة، مبتوسط حسايب   ( واليت تنص على1كما أن الفقرة )
( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق  0.733(. وابحنراف معياري قدره )%75(، وبوزن نسيب )3.00قدره )

االنفعايل يؤثر إجيابيا على نظرته لنفسه، وهذا مل يتوفر للفرد إال إذا كان بدرجة متوسطة. ونشري هنا إىل أن متيز الفرد ابلثبات واالتزان  
الوجهة الصحيحة. ويتضمن التوافق الشخصي السلوك االنفعايل الناضج   وتوجيههاعلى وعي ابنفعاالته وقدرته الكاملة على إدارهتا 

تزان والثبات االنفعايل يلعبان دورا كبريا يف توافق الفرد مع والتعبري االنفعايل املناسب ملثريات االنفعال،وحل املشكالت، كما أن اال
 نفسه، وشعوره ابلرضا مما ينعكس إجيااب على حياته، وفعاليته اليومية. 

الفقرة )كما   )4جاءت  قدره  مبتوسط حسايب  وقت ألخر،  من  اليأس  ينتابين  تنص على:  واليت  نسيب   وبوزن(،  2.32( 
العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة ضعيفة، وهي من 0.849(. وابحنراف معياري قدره )% 58) ( وكان االجتاه 

 افق الشخصي.الفقرات السلبية واليت تشري إىل مستوى متوسط من التو 
( واليت تنص على: أشعر ابالستياء والضيق من احلياة، مبتوسط حسايب 26كما جاءت يف املرتبة التاسعة واألخرية الفقرة )

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو أن  0.930(. وابحنراف معياري قدره )%76.5(، وبوزن نسيب )3.06قدره )
وترجع الباحثتان هذه توسطة وهي من الفقرات السلبية واليت تشري إىل مستوى متدين من التوافق الشخصي.الفقرة تنطبق بدرجة م

ات،  النتائج إىل طبيعة املرحلة العمريّة اليت ميّر هبا الطَّلبة وهي املراهقة املتأّخرة وما تتضّمنه من ضغوط مرحلّية، ونتيجة نقص اخلرب 
هلم سرعة االنفعال، وتقلّبات املزاج، والّتعّرض للقلق، واالكتئاب، ولذلك تربز أمهّّية الربامج اإلرشاديّة وعدم الّنضج االنفعايّل ما يسّبب  

 .يف احلياة اجلامعّية
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 التوافق األسري:   . ج
 واجلدول التايل يوضح الفقرات مرتبة تنازلياً حسب الوزن النسيب.

 ( نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث: التوافق األسري11جدول رقم )

 غري موافق موافق بدرجة ضعيفة  موافق بدرجة متوسطة  موافق بدرجة كبرية  الفقــــــــرة 

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
 

سيب 
 الن

وزن
ال

 

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

رتبة
ال

 

ري 
ألس

ق ا
تواف

ى ال
ستو

م
 عالٍ  1 398. % 97.75 3.91 % 0.9 % 0.9 % 4.6 % 93.6 .عالقايت بوالدي طيبة 1 

 عالٍ  2 384. % 97.5 3.90 % 0.9 % 0 % 7.3 % 91.7 .أفتخر بوالدي أمام اآلخرين 5
 عالٍ  3 387. % 96.75 3.87 % 0 % 1.8 % 9.2 % 89 .أشارك أسريت أفراحها وأحزاهنا 11

غري  12 أسرة  يل  تكون  أن  .أمتين 
 % 96.75 3.87 % 93.6 % 2.8 % 0.9 % 2.8 أسريت

.546 
 عالٍ  4

أفراد  10 بني  ابلسعادة  .أشعر 
 % 95.75 3.83 % 0.9 % 3.7 % 7.3 % 88.1 أسريت

.524 
 عالٍ  5

.تشعرين أسريت أبنين عبء ثقيل 9
 % 94.75 3.79 % 86.2 % 8.3 % 3.7 % 1.8 عليهم

.594 
 عالٍ  6

 عالٍ  7 533. % 94.5 3.78 % 1.8 % 0 % 16.5 % 81.7 .تغمرين أسريت ابحلب واحلنان.2
عندما 6 جبواري  أسريت  .تقف 

 % 94 3.76 % 0 % 4.6 % 14.7 % 80.7 أتعرض ملشكلة ما.
.525 

 عالٍ  8

.يعتمد والدي علي يف أداء بعض 4
 مهام البيت

68.8 % 22.9 % 5.5 % 2.8 % 3.58 89.5 % .724 
9 

 عالٍ 

.التفاهم هو أسلوب التعامل بني  3
 أفراد أسريت.

66.1 % 23.9 % 8.3 % 1.8 % 3.54 88.5 % 
.727 

10 
 عالٍ 

تنمية 8 يف  والدي  .يساعدين 
 مواهيب.

54.1 % 29.4 % 11.9 % 4.6 % 3.33 83.25 % 
.861 

 عالٍ  11

.أيخذ والدي رأي يف املشكالت  7
 األسرية 

 متوسط 12 961. % 76.5 3.06 % 9.2 % 15.6 % 35.8 % 39.4

 عال   33354. %92 3.68 املتوسط العام ملستوى التوافق األسري 

املتوسط احلسايب بلغ    حيث( أن مستوى التوافق األسري لدى طلبة الكليات يف عينة البحث جاء عالياً؛  11يوضح اجلدول )
ُوترجع الباحثتان هذه النتائج إىل طبيعة العالقات   (.0.33354(، وابحنراف معياري قدره )% 92(، وبوزن نسيب)3.68آلراء العينة ) 

عات االجتماعّية، والّثقافة األسريّة املوجودة يف األسر الليبية وما تّتصف به من ترابط، ومتاسك، واستقرار نسيّب مقارنة ببعض اجملتم
 .األخرى ما ينعكس على احلالة الّنفسّية للطلبة، وشعورهم ابالنسجام، واالستقرار، والّتوافق األسريّ 
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 وتتضح  مؤشرات التوافق األسري يف التايل: 
(،  %97.75( وبوزن نسيب )3.91على: عالقايت بوالدي طيبة. يف املرتبة األوىل، مبتوسط حسايب قدره )تنص    واليت(1الفقرة )

(، وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية، مما يدل على توفر درجة 0.398وابحنراف معياري قدره )
 والسعادة بني الطلبة وأسرهم. االنسجامعالية من

(، وبوزن نسيب 3.90( واليت تنص على: أفتخر بوالدي أمام اآلخرين احتلت املرتبة الثانية، مبتوسط حسايب قدره )5الفقرة )
الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية، مما يدل على   هلذه ( وكان االجتاه العام 0.384(. وابحنراف معياري قدره )% 97.5)

 احرتام والديهم واالفتخار هبم، مما يقوي ثقتهم أبنفسهم ويرفع مستوى التوافق النفسي لديهم. متتع الطلبة بدرجة عالية من
(، وبوزن  3.87( واليت تنص على: أشارك أسريت أفراحها وأحزاهنا.يف املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب قدره)11جاءت الفقرة )

العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية، مما    االجتاه  وكان(  0.387(. وابحنراف معياري قدره )%96.75نسيب )
 يدل على متتع الطلبة بدرجة عالية من املشاركة الوجدانية والتفاعل البناء مع أسرهم، مما يدل على درجة عالية من التوافق النفسي. 

(،  3.87الرابعة، مبتوسط حسايب قدره)  ( واليت تنص على: أمتين أن تكون يل أسرة غري أسريت.يف املرتبة 12جاءت الفقرة )
االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو غري موافق، وهي    وكان(  0.546(. وابحنراف معياري قدره )% 96.75وبوزن نسيب )

والنفسي لدى  من الفقرات السلبية، واليت تدل على توفر عالقات وثيقة دافئة بني أفراد األسرة وارتفاع مستوى التوافق االجتماعي  
 الطلبة. 

(،  3.83( واليت تنص على: أشعر ابلسعادة بني أفراد أسريت يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط حسايب قدره )10وجاءت الفقرة )
( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية،  0.524(. وابحنراف معياري قدره )%95.75وبوزن نسيب )

 لى متتع الطلبة ابلصحة النفسية، والشعور ابلسعادة مع أسرهم، ومتتعهم ابلدفء األسري. مما يدل ع
( واليت تنص على: تشعرين أسريت أبنين عبء ثقيل عليهم، يف املرتبة السادسة، مبتوسط حسايب قدره 9وجاءت الفقرة )

الفقرة يف جمتمع البحث هو غري   االجتاه  وكان(  0.594(. وابحنراف معياري قدره )%94.75(، وبوزن نسيب )3.79) العام هلذه 
 موافق. وهي من الفقرات السلبية، واجتاه اإلجابة يشري إىل ارتفاع مستوى التوافق االجتماعي لدى الطلبة. 

(،  3.78( واليت تنص على تغمرين أسريت ابحلب واحلنان. احتلت املرتبة السابعة، مبتوسط حسايب قدره )2)  الفقرةكما أن  
( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية.  0.533(. وابحنراف معياري قدره )%94.5يب )وبوزن نس

 وهذا يشري إىل سالمة العالقة بني أفراد األسرة والتمتع ابلسعادة والدفء األسري.
(،  2.32قدره )   حسايبما، مبتوسط    ( واليت تنص على: تقف أسريت جبواري عندما أتعرض ملشكلة6كما جاءت الفقرة ) 

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو موافق بدرجة كبرية،  0.849(. وابحنراف معياري قدره )%58وبوزن نسيب )
 واليت تشري إىل تلقي الطلبة للدعم واملساندة من أسرهم. 

مد والدي علي يف أداء بعض مهام البيت، مبتوسط حسايب ( واليت تنص على: يعت4كما جاءت يف املرتبة التاسعة الفقرة )
( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو أن  0.724(. وابحنراف معياري قدره )%89.5(، وبوزن نسيب )3.58قدره )

العامة، وأن العالقة بينهم  الفقرة تنطبق بدرجة كبرية، وهي تشري إىل سعي الطلبة إىل مساعدة والديهم، والعمل من أجل املصلحة  
 وبني أسرهم وثيقة الصلة، يتفاعلوا معهم ويتحمل املسؤولية االجتماعية وحيققون التعاون البناء.
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( واليت تنص على: التفاهم هو أسلوب التعامل بني أفراد أسريت.احتلت املرتبة العاشرة،  مبتوسط حسايب 3وجند أن الفقرة )
( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو أن  0727(. وابحنراف معياري قدره )% 88.5(، وبوزن نسيب ) 3.54قدره )

 الفقرة تنطبق بدرجة كبرية، مما يدل على متتع الطلبة بدرجة عالية من التوافق النفسي.
وهي من الفقرات     تنص على: يساعدين والدي يف تنمية مواهيب.احتلت املرتبة احلادية عشر،  واليت(  8وجند أن الفقرة )

( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة 0.861(. وابحنراف معياري قدره )%83.25(، وبوزن نسيب )3.33السلبية مبتوسط حسايب قدره )
 يف جمتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبرية، مما يدل على متتع الطلبة بدرجة عالية من االهتمام والدعم النفسي من والديهم.

حسايب قدره  مبتوسط( واليت تنص على: أيخذ والدي رأي يف املشكالت األسرية يف املرتبة الثانية عشر،  7ءت الفقرة )وجا
( وكان االجتاه العام هلذه الفقرة يف جمتمع البحث هو أن الفقرة  0.961(. وابحنراف معياري قدره )%76.5(، وبوزن نسيب )3.06)

ن الوالدين حياوال بقدر اإلمكان إبعاد أوالدهم عن املشكالت األسرية، وذلك ليوفروا هلم املناخ  تنطبق بدرجة متوسطة، مما يدل على أ
 املالئم لالهتمام ابلدراسة واالمتحاانت والتحصيل الدراسي اجليد، وحتقيق طموحاهتم. 

 خالل العرض السابق ميكن حتديد مستوى التوافق النفسي أببعاده لدى الطلبة. ومن 
وتتم اإلجابة على هذا التساؤل ابستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد التوافق النفسي. واجلدول التايل 

 يوضح ذلك.
 وافق النفسي( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد الت12اجلدول )

املتوسط  البعد
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب 

درجة   tقيمة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة 

مستوى 
 التوافق 

 متوسط  000. 108 8.660 % 72.25 48114. 2.89 التوافق األكادميي
 متوسط  000. 108 20.446 % 80.5 36566. 3.22 التوافق الشخصي 

 كبري  000. 108 37.069 % 92 33354. 3.68 التوافق األسري
 كبري 000. 108 30.245 % 82.75 27900. 3.31 التوافق النفسي

جاء بدرجة كبرية، حيث جاء ( يتضح أن مستوى التوافق النفسي لدى طلبة الكليات بعينة البحث  12من بياانت اجلدول )
جلميع األبعاد   t(، كما جاء مستوى داللة اختبار 0.279)  معياري(، وابحنراف  % 92(، وبوزن نسيب)3.31املتوسط احلسايب بقيمة) 

 (، وهو دال احصائياً. 0.05)  <(0.000)
احل  األسريالتوافق   املتوسط  وبدرجة كبرية، حيث جاء  النفسي  التوافق  أبعاد  مقدمة  بقيمة)جاء يف  وبوزن  3.68سايب   ،)

 (. 0.33354(، وابحنراف معياري ) % 92نسيب)
(،  3.22جاء يف املرتبة الثانية من أبعاد التوافق النفسي وبدرجة متوسطة، حيث جاء املتوسط احلسايب بقيمة)   الشخصيالتوافق  

 (. 0.36566(، وابحنراف معياري )%80.5وبوزن نسيب)
ا  األكادمييالتوافق   املرتبة  يف  احلسايب جاء  املتوسط  جاء  حيث   ، متوسطة  وبدرجة  النفسي  التوافق  أبعاد  من  لثالثة 

 (، والشكل التايل يوضح ذلك. 0.48114(، وابحنراف معياري )% 72.25(، وبوزن نسيب)2.89بقيمة)
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 مستوايت أبعاد التوافق النفسي   (3الشكل ) 

 . اإلجابة على التساؤل الثاين: 3
ابلتوافق  ( يف مستوى الشعور  0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة )والذي ينص على:  

 النفسي لدى طلبة اجلامعة وفقا  ملتغري اجلنس ؟ 
 . لعينتني مستقلتني، واجلدول التايل يوضح ذلك Tمت استخدام اختبار   الفروقوإلجياد 

لعينتني مستقلتني  إلجياد الفروق حول مستوى الشعور ابلتوافق النفسي أببعاده  وفقا   T( يوضح اختبار 13اجلدول)
 ملتغري اجلنس 

 املتغري
االحنراف   املتوسط  العدد  اجلنس

 املعياري 
درجة  
 احلرية 

 الـــــداللة  Tقيمة 

 التوافق األكادميي
 43809. 2.9832 66 ذكر 

107 2.305 
.023 

 دال 
 51969. 2.7700 43 أنثى

 التوافق الشخصي 
 39773. 3.2172 66 ذكر 

107 .038 
.970 

 غري دال 
 31464. 3.2145 43 أنثى

 التوافق األسري 
 33183. 3.6730 66 ذكر 

107 -.435- 
.664 

 غري دال 
 33935. 3.7016 43 أنثى

 التوافق النفسي 
 28962. 3.3293 66 ذكر 

107 .975 
.332 

 غري دال 
 26189. 3.2760 43 أنثى

 وهذا 5 0.0 )الداللة ) عندمستوى إحصائيا غريدالة  قيمة  وهي  sig=0.322)( أّن قيمة )13اجلدول) خالل من يتضح
وتعزو الباحثتان النتيجة اليت ملتغري اجلنس،  تعزى لدى طلبة اجلامعة النفسي ابلتوافق الشعور  مستوى يف فروق  توجدال أنّه  على يدل

عباء عينها؛ لذا لن يكون  توّصال إليها إىل أّن كّل من الطاّلب والطالبات يف اجلامعة يسريون يف اإلجراءات نفسها، ويتعّرضون لأل
 .هنالك أّي أتثري ملتغرّي اجلنس على مستوى الّتوافق الّنفسيّ 

قيمة   أّن  حيث  اجلامعة  طلبة  لدى  األكادميي  ابلتوافق  الشعور  مستوى  يف  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  كما 
((sig=0.023  ( وهذا يدل على أنّ 0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستواى لداللة ) ه توجد فروق يف مستوى الشعور ابلتوافق

(، بينما جاء املتوسط 2.9832األكادميي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس، ولصاحل الذكور، حيث كان هلا أعلى متوسط )
أكادميي أكثر من اإلانث وميكن أن تفسر تلك النتيجة أبن (. وهذا يدل على أن الذكور لديهم توافق 2.7700احلسايب لإلانث )

0

2

4

التوافق األكاديمي
التوافق الشخصي

التوافق األسري

أبعاد التوافق النفسي
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ومتطلباهتا أكثر من اإلانث، ابإلضافة إىل الطبيعة الذكورية اجلسدية،    اجلامعية قدرة الذكور على حتمل الضغوط النفسية مع احلياة  
ع األساتذة واالستفسار منهم عما يصعب  ومتتعهم بدرجة كبرية من احلرية أكثر من اإلانث، وقدرة الطالب على التعامل واالجتماع م

 عليهم أكثر من الطالبات.
كما ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق الشخصي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس حيث 

 . 5 0.0)وهي قيمة غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) sig=0.970)أّن قيمة )
تعزى ملتغري اجلنس، حيث  اجلامعة ق ذات داللة احصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق األسري لدى طلبة كما ال توجد فرو   

 (. (0.05وهي قيمة غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة sig=0.664)أّن قيمة )
 

 . اإلجابة على التساؤل الثالث: 4
 ابلتوافق   الشعور  مستوى( حول  0.05توى داللة )على )التعرف على االختالف يف أراء عينة البحث عند مس  ينصوالذي  

 وفقاً ملتغري الكلية(.  أببعاده النفسي،
 ، واجلداول التالية توضح ذلك ANOVAوإلجياد الفروق مت استخدام اختبار حتليل التباين اآلحاد

 يوضح اإلحصاء الوصفي ألبعاد التوافق النفسي  14اجلدول 

 االجنراف املعياري
املتوسط 

 الكلية التكرار  احلسايب 
 أبعاد التوافق النفسي 

.37406 
2.955

6 
 كلية الطب البشري 25

 التوافق األكادميي
.45144 

3.053
9 

 كلية طب وجراحة الفم واألسنان  33

.51803 
2.771

2 
 كلية الصيدلة  51

.48114 
2.899

1 
 الكلي 109

.35090 
3.128

9 
 كلية الطب البشري 25

 الشخصي التوافق 
.35720 

3.232
3 

 كلية طب وجراحة الفم واألسنان  33

.37816 
3.248

 كلية الصيدلة  51 4

.36566 
3.216

1 
 الكلي 109

.36566 
3.216

1 
 التوافق األسري  كلية الطب البشري 25
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 االجنراف املعياري
املتوسط 

 احلسايب 
 الكلية التكرار 

 أبعاد التوافق النفسي 

.26519 
3.690

0 
 كلية طب وجراحة الفم واألسنان  33

.27272 
3.659

 كلية الصيدلة  51 1

.39790 
3.697

7 
 الكلي 109

.33354 
3.684

3 
 كلية الطب البشري 25

 التوافق النفسي 
.17703 

3.301
3 

 كلية طب وجراحة الفم واألسنان  33

.26314 
3.349

5 
 كلية الصيدلة  51

.32723 
3.285

0 
 الكلي 109

 

األحادي15جدول) التباين  حتليل  اختبار  يوضح   ) ANOVA    حول الفروق    ابلتوافق   الشعور  مستوىإلجياد 

 وفقا  ملتغري الكلية  أببعاده  النفسي، 
متوسط   درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  املتغريات

 املربعات
F القرار الداللة 

التوافق 
 األكادميي 

  024. 3.876 852. 2 1.704 بني اجملموعات
 220. 106 23.297 داخل اجملموعات  دال 

  108 25.001 الكلي

التوافق 
 الشخصي

 غري دال  393. 941. 126. 2 252. بني اجملموعات
 134. 106 14.188 داخل اجملموعات 

  108 14.440 الكلي
 غري دال  872. 137. 015. 2 031. بني اجملموعات التوافق األسري 

 113. 106 11.984 داخل اجملموعات 
  108 12.015 الكلي

 غري دال  584. 541. 042. 2 085. بني اجملموعات التوافق النفسي 

 079. 106 8.322 داخل اجملموعات 
  108 8.407 الكلي
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 للمقارانت املتعددة    LSD( يوضح اختبار 16اجلدول )

 الكلية الكلية املتغريات
متوسط  

 االختالفات 
اخلطأ  

 املعياري 

التوافق 
 األكادميي 

 كلية الطب البشري
 12430. -09832.- كلية طب وجراحة الفم واألسنان 

 11446. 18431. كلية الصيدلة 

الفم   وجراحة  طب  كلية 
 واألسنان 

 12430. 09832. كلية الطب البشري
 10474. 28263.* كلية الصيدلة 

 كلية الصيدلة 
 11446. -18431.- كلية الطب البشري

 10474. -28263.-* طب وجراحة الفم واألسنان كلية 

التوافق 
 الشخصي

 كلية الطب البشري
 09701. -10343.- كلية طب وجراحة الفم واألسنان 

 08932. -11948.- كلية الصيدلة 

الفم   وجراحة  طب  كلية 
 واألسنان 

 09701. 10343. كلية الطب البشري

 08174. -01604.- كلية الصيدلة 

 الصيدلة كلية 
 08932. 11948. كلية الطب البشري

 08174. 01604. كلية طب وجراحة الفم واألسنان 

التوافق 
 األسري

 كلية الطب البشري
 08915. 03091. كلية طب وجراحة الفم واألسنان 

 08209. -00771.- كلية الصيدلة 

الفم   وجراحة  طب  كلية 
 واألسنان 

 08915. -03091.- كلية الطب البشري
 07512. -03862.- كلية الصيدلة 

 كلية الصيدلة 
 08209. 00771. كلية الطب البشري

 07512. 03862. كلية طب وجراحة الفم واألسنان 

التوافق 
 النفسي 

 كلية الطب البشري
 07429. -04816.- كلية طب وجراحة الفم واألسنان 

 06841. 01637. كلية الصيدلة 

الفم   وجراحة  طب  كلية 
 واألسنان 

 07429. 04816. كلية الطب البشري

 06260. 06453. كلية الصيدلة 

 كلية الصيدلة 
 06841. -01637.- كلية الطب البشري

 06260. -06453.- كلية طب وجراحة الفم واألسنان 

وهذا    5 0.0)غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )وهي قيمة  sig=0.541) ( أّن قيمة )16يتضح من خالل اجلدول)
وتعزو الباحثتان النتيجة اليت  يدل على أنّه ال توجد فروق يف مستوى الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري الكلية، 

ويتعّرضون لألعباء عينها؛ لذا لن يكون  توّصال إليها إىل أّن كّل من الطاّلب والطالبات يف اجلامعة يسريون يف اإلجراءات نفسها،  
 .هنالك أّي أتثري ملتغرّي الكلية على مستوى الّتوافق الّنفسيّ 
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وهي    sig=0.024)توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى التوافق األكادميي لدى طلبة اجلامعة حيثأّن قيمة )كما  
وهذا يدل على أنّه توجد فروق يف مستوى الشعور ابلتوافق األكادميي لدى طلبة    0.05)قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

ل املقارانت املتعددة يتضح أن الفروق بني طلبة كلية طب وجراحة الفم واألسنان،  اجلامعة تعزى ملتغري الكلية،  ومن خالل جدو 
(، وهذا يدل على أن طلبة 3.0539متوسط ) أعلىوطلبة كلية الصيدلة، ولصاحل طلبة كلية جراحة الفم واألسنان، حيث كان هلا 

لطب البشري وطلبة الصيدلة وميكن أن تفسر تلك  كلية طب وجراحة الفم واألسنان لديهم توافق أكادميي أكثر من طلبة كلييت ا
 النتيجة الختالف املقررات الدراسية. 

ذات داللة احصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق الشخصي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري الكلية حيث فروق  توجدكما ال 
 . 0.05)وهي قيمة غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )sig=0.393)أّن قيمة )
ري الكلية، حيث تعزى ملتغ  اجلامعة كما ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق األسري لدى طلبة    

 . 0.05)وهي قيمة غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )sig=0.872)أّن قيمة )
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 النتائج: 
 من خال ل حتليل البياانت مت التوصل إىل جمموعة من النتائج نوردها فيما يلي: 

 (. %92سيب)مستوى التوافق النفسي لدى طلبة الكليات بعينة البحث جاء بدرجة كبرية، وبوزن ن .1
 (. %92التوافق األسري جاء يف مقدمة أبعاد التوافق النفسي وبدرجة كبرية، وبوزن نسيب) .2
 (. %80.5التوافق الشخصي جاء يف املرتبة الثانية من أبعاد التوافق النفسي وبدرجة متوسطة، وبوزن نسيب) .3
 (. % 72.25التوافق األكادميي جاء يف املرتبة الثالثة من أبعاد التوافق النفسي وبدرجة متوسطة  وبوزن نسيب) .4
 ال توجد فروق يف مستوى الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس.  .5
اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس، ولصاحل   كما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق األكادميي لدى طلبة  .6

 الذكور. 
 كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق الشخصي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس.   .7
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق األسري لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس. و ال  .8
 ال توجد فروق يف مستوى الشعور ابلتوافق النفسي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري الكلية.  .9

 زى ملتغري الكلية. كما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق األكادميي لدى طلبة اجلامعة تع .10
 كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق الشخصي لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري الكلية . .11
 كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلتوافق األسري لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري الكلية.  .12

 
 التوصيات

 قة بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة وأولياء أمورهم  لدعم الطلبة أكادميياً ونفسياً. ضرورة توطيد العال .1
 عقد ورش عمل للرفع من مستوى التوافق الشخصي للطلبة وذلك ألمهية التوافق النفسي يف حياة الطالب اجلامعي . .2
لديهم من خالل استخدام  .3 النفسي ورفع مستوى التحصيل األكادميي  لزايدة  توافقهم  للطلبة  النفسي  تقدمي الدعم واإلرشاد 

 تكنولوجيا التعليم. 
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 املراجـع 
اخلارجي( للمعاقني حركياً يف   –، التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته مبركز الضبط )الداخلي  2009أبو سكران، عبدهللا يوسف،  

 جامعة غزة.  –طاع غزة، )رسالة ماجستري منشورة(، كلية الرتبية ق
، التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة 2011حسني، علي عبد احلسن، وعبد اليمة، حسن عبد الزهرة،  

 (. 33(، العدد ) 11كلية الرتبية الرايضية، جملة القادسية للعلوم الرايضية، جملد )
، التوافق النفسي االجتماعي وعالقته ابالنتماء للذات لدى كل من الطلبة املتفوقني وأقراهنم من املتأخرين 2005كرمي،    خضر، انجح

 (. 13(، العدد )3دراسياً، جملة جامعة كربالء، جملد ) 
لية الرتبية البدنية، جامعة  ، اسرتاتيجية مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها ابلتوافق النفسي لطلبة ك2019ديّة، أبو القاسم مسعود،  

 (. 16طرابلس، جملة كلية الرتبية، العدد )
التوافق النفسي وعالقته ابلتوافق املهين لدى أساتذة علم النفس جبامعة حممد بوضياف )املسيلة(، )رسالة  2016شيخ، سارة،    ،

 ماجستري منشورة(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 
، دالالت الصدق والثبات ملقياس التوافق النفسي لطالب اجلامعة، جملة البحث يف كلية الرتبية وعلم  2011فرجاين، ايمسني خمتار،  

 (. 2(، العدد ) 36النفس، جملد ) 
، دراسة مقارنة للتوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء العامالت وغري العامالت يف املؤسسات 2011الكحلوت، أماين محدي،  

 رسالة ماجستري منشورة(، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة. اخلاصة يف مدينة غزة، )
، الذكاءات املتعددة وعالقتها ابلتوافق النفسي والدراسي لدى طالب السنة التحضريية جبامعة الطائف،  2016حممد، سعد رايض،  

 (. 46اجمللة الرتبوية، العدد )
الذات وعالقتها ابلتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من طلبة سنة  ، فاعلية  2017اليازويدي، فاطمة الزهراء، هندي، أمساء،  

 (. 2أوىل جامعي، العدد )
، التوافق النفي واالجتماعي وعالقته ابلتحصيل األكادميي لدى طالب قسم علم النفس جبامعة السودان 2014حيىي، حيىي إمساعيل،  

 اسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.للعلوم والتكنولوجيا، )رسالة ماجستري منشورة(، كلية الدر 
 
 


