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الرضا عن االختصاص الدراسي عند طالب جامعة أم القرى وعالقته بتوافقهم 

 النفسي واالجتماعي وتحصيلهم الدراسي 
 

 أمحد حممد الزعيب. د
 

 الملخص
 

مرن )يهدف البحث إلى قياس مستوى الرضا عن االختصاص الدراسي لدى طلبة جامعة أم القررى
وقد تكونت عينة الدراسة من .وعالقته بتوافقهم النفسي واالجتماعي وتحصيلهم الدراسي( الجنسين

طالبة تم اختيارها عشوائياً من عشر كليات، ومن ( 606)طالباً و( 612)طالباً وطالبة منهم( 814)
وى وقررد اسررت دم البرراقيوس مقياسررين أقرردهما لقيرراس مسررت. اختصاصررات ومسررتويات يراسررية م تلفررة

الرضا عن االختصراص الدراسري، وارخرر لقيراس التوافرف النفسري واالجتمراعي، كمرا اسرت ر  لهر ين 
 .المقياسين معامالت الصدق واليبات الالزمة

وأهم النتائج التي أسفر عنها البحث، وجوي مستوى رضا إيجابي نحو االختصاص الدراسري عنرد  
( 0،01؛0،00)الرة إقصرائياً عنرد مسرتوىكل من الطالب والطالبرات، كمرا وجردت عالقرة موجبرة ي

دراسري عنرد  بين الرضا عن االختصاص الدراسي وكراًل مرن التوافرف النفسري واالجتمراعي والتحصريل ال
بين يرجات الطالب ويرجات الطالبات فري  وجوي فروٍق يالة إقصائياً عدم فضاًل عن .كال الجنسين

وقررد نرراقب البرراقيوس هرر   .االختصرراص الدراسرريمقيرراس الرضررا عررن االختصرراص الدراسرري تعرر ى إلررى 
 .النتائج في ضوء معطيات البحث واستناياً إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 .جامعة دمشق  -كلية االرتبية -قسم اإلرشاد النفسي-أستاذ اإلرشاد النفسي املساعد  *
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 :دقمة امل -1
ي احليعان اججتماعيعة لالافاةيعة لاجقتيعادوةذ لاعتغ التاع اب مير اجملتمعع السععيدب بتاع اب كبع ن ا  عيا 

تستيجب العمل على  سن تيجيه طاقاب الشباب من طالب اجلامعة التيجيه األمال التب وعيد بالفائعدن 
للععتلف ةعععا رعاوععة رأ  املععا  البشععرب ل سععن تيجيلععه اععي أسععا  كععل .علععى الفععرد لاجملتمععع علععى  ععد سععيا 

لعععب ر عععا  اععع ج  ال عععالب ععععن ا تيايعععلم الدراسعععي العععتب وسعععبق الر عععا ععععن تنميعععة  فيفيعععةذ لاعععتا وت 
العملذلاتا وعين أا ما ويدرغ ال الب من قعراراب بشع ا ا تيعارغ لنعيخ اج تيعار الدراسعي العتب ور عب 
بهذ جيب أا وكيا  ابععا  معن ذاتعهذ لاسعتنادا  ا  معا ميلكعه معن اسعتعداداب لقعدراب لميعي ذ للعي  مفرل عا  

 .عليه ةر ا  
ةالر ا ب شكاله املختلفة مس لة ملمة لألةراد لاجملتمعابذكما أا ر ا ال الب اجلامعي عن ا تيايه 
الدراسعععي وكعععيا م شعععرا  ععععن معععديف ر عععاغ ععععن عملعععه ا املسعععتفبلذ لوععععد األسعععا  األل  ا تياةفعععه النفسعععي 

 .لاججتماعي ذ من ش  ه أا ونعك  اجيابيا  على حتييله الدراسي
امععععة الععركن األسععا  ا املنعيمععة التعليميعععة ا م سسععاب التعلععيم العععا  ا العععدل  كمععا وعععدب طععالب اجل

العربيععة لاألجنبيععة املختلفععةذلذلف بسععبب الععدلر امللععم الععتب اتلي ععه  ا اععتغ املنعيمععة ذ لاميا ععا  بعع ا اعع ج  
ام ال عععالب سيشعععكليا كعععيادر املسعععتفبل بععععد  عععرجلم معععن اجلامععععة ذلذلعععف معععن  عععال  معععا و دل عععه معععن ملععع

 .للظائف ب على مستييف من الكفا ن لالفاعلية
ة الب اجلامعة من الشرائح اججتماعية امللمة ا أب جمتمع من اجملتمعابذاهنم الفئة الشابة الفيوة اليت 
متاعل النجععا لالفععدراب اجلسعمية لالعفليععة الععيت ليعئلم ليحملععيا علععى ععاتفلم بنععا  جمععتمعلم ا املسععتفبلذلقد 

لبحعععيا لالدراسعععاب فعععتغ الفئعععة معععن اجملتمعععع ذمعععن أجعععل التخ عععي  لجعععماا مسعععتفبللم تنعععال  العدوعععد معععن ا
 (.3991الزبيدبذ)لاستاال  طاقالم للبنا  لالت يور

لملا كا ت اجلامعة اي أل  امل سساب التعليمية املنيطة بععداد الكيادر الفنية اج تيايية ا اجملعاجب 
اتمام حبسن ا تيار ال الب ا اجلامعة ج تيايه الدراسيذ لفد املختلفةذتربز احلاجة املاسة ا   رلرن اج

أدرك املسعععع لليا ا جامعععععة أم الفععععريف أايععععة تععععية   ععععدماب اإلرشععععاد النفسععععي لاألكععععادميي الععععيت لععععد  ا  
مساعدن ال الب ا  سن ا تيارام ج تيايلم الدراسيذ لتسعاام ا حتفيعق أةجعل مسعتييف مكعن معن 

 (. 3001عبد احلميدذ)عي فمذما ونعك  ا النلاوة اجيابا  على حتييللم الدراسيالتياةق النفسي لاججتما
أا الر عععا العععيظيفي لعععديف معععدورب املدار ذلليئعععة البيئعععة  Maghradi) 1999,) ةفعععد أل عععح معععا رادب

م ا الرتبيوة لاججتماعية لالنفسية فم ذ و ثر ت ث ا  اجيابيا  ا مسعتييف تعياةفلم النفسعي لاججتمعاعي ذلوسعل
 .رةع مستييف أدائلمذلو ثر اجيابيا  على عالقالم اججتماعية 

للععععتلف جبععععد مععععن الت كيععععد علععععى رةععععع مسععععتييف ر ععععا ال ععععالب ا جامعععععة أم الفععععريف عععععن ا تيايععععالم 
الدراسيةذ لي  من أجل رةع مستييف حتييللم الدراسي ةحسبذ بل أوجا  من أجل مساعدلم على حتمل 
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لالعععيت مععن شععع هنا أا تعع ثر سعععلبا  ا يعععحتلم اجلسععمية لالنفسعععية لا أدائلعععم الجععايا النا عععة عععن الدراسعععةذ 
 .لالييي  هبم ا  أةجل مستييف مكن من التياةق النفسي لاججتماعي الدراسيذ

لمن مث أيبحت عملية اعداد ال الب ا اجلامعاب حمل ااتمام مععم دل  الععا  املعايعرذ باعتبعارام 
ه ا التنمية الشاملة ا  يع الدل  النامية لاملتفدمة علعى  عد سعيا ذ  ععرا  العنير البشرب التب وُعتمد علي

 .ملا وشلدغ اتا العير من تفدم علمي لتفينذ اذ أاَّ الرتبية املستمرن شرا للتنمية امللنية املتجددن
 :ةشكل  البحث -2

ب ا وت لععععب النجععععاخ ا أب ا تيععععار دراسععععي تععععياةر قععععدراب لاسععععتعداداب  تلفععععة عمععععا اععععي م لععععي 
ا تيار دراسي آ رذ اذ أاَّ ا تيار ال الب اجلامعي ج تيايه الدراسي وعرتب  كليعا  بامللنعة العيت سعي  
وشاللا مستفبال ذ لاتا اج تيار لال تيار وعتمد على تفدور ال الب ملديف استعدادغ لقدراته اليت متكنعه 

لج وعتمد ذلف على قدراب ال الب العفلية  من الفيام ب دا  دلرغ بكفا ن لةاعلية ا اتغ امللنة املستفبليةذ
ةفع  بعل وشععتمل أوجعا  علعى اسععتعدادغ النفسعي لاججتمعاعيذ لمععديف تفبلعه فعتا اج تيععار أل تلعف امللنععة 

 (.3003عياد لعليذ)
لبنععا  علععى ذلععف ةعععا كاعع ا  مععن اجكراةععاب السععليكية لاملشععكالب النفسععية عنععد الراشععد لجسععيما ال الععب 

ئة عععععن ا ساسععععلم بعععععدم الر ععععا عععععن ا تيايععععلم ا الدراسععععةذ اذ ونعععععرلا ا  اععععتا اجلععععامعي تكععععيا  اشعععع
ةتفدم أب جمتمع مرايا باألدا  الناجح لكل ةرد . اج تيار ب  ه ج وشبع  اجالم لج ور ي طمي الم

ذ ةفعععد أظلعععرب دراسعععاب عدوعععدن أا ال عععالب األعلعععى (3991ال يعععبذ)ا عملعععهذ لاقتناععععه بعععه لر عععاغ عنعععه
 ا أكاعر تياةفعا   فسعيا  لاجتماعيعا ذ لأا مسعتييف التحيعيل الدراسعي وعزداد بزوعادن مسعتييف التياةعقحتييال  كعا ي 

(Viera, 1980;Park, 1982). 

للتلف جيب أج وفتير اجاتمام ب الب اجلامعة على اجلا ب املعرا ا جما  التحييل لالتفعي،ذ لااعا 
اذ لععي تععععرا  اععتا اجلا عععب ا  بععع  ا لعععل أل جيععب أا ميتععد ا  اجلا عععب اج فعععا  ا شخيعععية ال الععبذ 

الجععاياذ سععتكيا لععه آثععار سععلبية علععى اجلا ععب املعععراذ ةتياةععق طالععب اجلامعععة مععع بيئتععه لر ععاغ عنلععا لعععن 
ا تيايعععه الدراسعععي العععتب ا تعععارغ ليكعععيا ملنعععة املسعععتفبلذ وت لعععب اشعععباعا  حلاجاتعععه النفسعععية لاججتماعيعععة 

عي عععن ا تيايععه الدراسععي لمععا ميكععن أا اففععه لععه مععن تياةععق  فسععي كمععا أا ر ععا ال الععب اجلععام.لاملعرةيععة
لاجتمععاعيذ وعع دب ا  أا تكععيا ةععرر النجععاخ أمامععه أكععرب لأةجععلذ اذ ُلجععد أا انععاك عالقععة اجيابيععة بعع  

 (.3001اجلبيرب لاحلمداينذ)التياةق لالتحييلذ ما مُيكِّن ال الب أا ونلي دراسته ا لقتلا احملدد
ر ععا طععالب اجلامعععة عععن ا تيايععلم الدراسععي عععامال  م شععرا  عععن ر ععاام عععن  مععن جا ععب آ ععر مياععل

عمللععم لحععا لم ةيععه ةيمععا بعععدذ لأساسععا  ملمععا  ا تععياةفلم النفسععي لاججتمععاعيذ لحمععددا  قيوععا  لتحيععيللم 
ةشخيععية ال العععب ا اجلامعععة تتعع ثر ببيئتعععه املادوععة لاججتماعيععة لتععع ثر ةيلععا ذلوكععيا ال العععب ا . الدراسععي

اععععل دونعععاميكي معلعععا  تيجعععة تكيونعععه البييليجيذل التعععه النفسعععيةذاذ تععععدب شخيعععيته احمليعععلة النلائيعععة فعععتا تف
 (.3001اجلبيرب لاحلمداينذ) التفاعلذ لامليدر الرئي  جلميع املعاار النفسية
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لجسعيما ا كما وُعدب التياةق مباابة البنية األساسية للنمي النفسي لاججتماعي ا مرا ل النمعي املختلفعة 
كمععا وعععدب م لبععا  جياروععا  مععن م الععب النمععي العفلععي لاملعععرا لاججتمععاعي ا اععتغ  مر لععة الشععباب  ايععةذ

 يث وشمل اجملتمع اجلامعي مبا ةيه من مياد دراسية لزمال  لأعجا  ايئة تدرو ذ لاألسرن ل اعة  املر لةذ
 (.3991اليباطيذ) األقرااذلاجملتمع بيجه عام

اب النفسععععية أا الر عععا ععععن اج تيععععار الدراسعععي عنعععد طععععالب اجلامععععة وعععرتب  بتحفيععععق لت كعععد الدراسععع
للعععتلف ةععععا اسفعععا  مسعععتييف ر عععا ال العععب ععععن (. 3003ععععياد لعلعععيذ) تعععياةفلم النفسعععي لاججتمعععاعي

ا تيايه الدراسي ا اجلامعة  ود  ا الاالب على سي  تياةفه النفسي أل اججتماعي لعلى عدم الفعدرن 
ةاحليععان اجلامعيععة بيا بلععا املتعععددن مععن أكادمييععة لاجتماعيععة ل عع  ذلععفذ . ألزمععاب ل الجععاياعلععى مياجلععة ا

ميادر متعددن للجايا لاملياقف اليت وتعر  فا ال الب ا أثنا  دراستلم اجلامعيةذ لميال ا تيار ال الب 
ليبعععععل لقعععععد ذكعععععر شعععععرت ل . ج تيايعععععه الدراسعععععي أ عععععد اعععععتغ امليعععععادر امللمعععععة ا تشعععععكيل اعععععتغ الجعععععايا

(Schetter&Lobel,1990)  أا السعععنة اجلامعيعععة األل   البعععا  معععا تكعععيا سعععنة يععععبةذ ةعععال الب ورتكعععيا
ا  مععععا تكععععيا  عععع  أاللععععم لذلولععععمذ لقععععد وفيمععععيا يععععداقاب جدوععععدن لعلععععيلم م الععععب جامعيععععة كاعععع ن  البعععع

 (.3991 ذعبد الل يف)لا حة
ا ا تيايععععالم الدراسععععية علععععى لبنععععا  علععععى ذلععععف وعتمععععد  عععععام قبععععي  ال ععععالب ا جامعععععة أم الفععععريف  

ذ لعلعععى درجعععاب ا تبعععار الفعععدراب العععيت (أديب -علمعععي) درجعععالم العععيت ايعععليا عليلعععا ا الشعععلادن الاا يوعععة
لوكععيا  ععدماب التيجيععه لاإلرشععاد الععيت تفععدم . ايععليا عليلععا بعععد حععا لم ا امتحا ععاب الاا يوععة العامععة

اعععا يب دلر ملعععم ا ا تيعععاراب ال عععالب ج تيايعععالم ل عععالب املر لعععة الاا يوعععة لجسعععيما طعععالب الاالعععث ال
 . الدراسية دلا أا  افل دلر العرل  األسروة لاجقتيادوة لالافاةية ا اتغ اج تياراب

 :للتلف تتحدد مشكلة البحث احلا  ا حماللة اإلجابة عن التساؤجب التالية
لكعععل معععن التياةعععق النفسعععي اعععل تيجعععد عالقعععة ارتباطيعععة بععع  الر عععا ععععن اج تيعععار الدراسعععي  -6-1

 لاججتماعي لالتحييل الدراسي لديف طلبة جامعة أم الفريف من اجلنس ؟ 
 :ا  ا  متا ابةفل ا الر ا عن اج تيار الدراسي ال تيجد ةرل،  -6-6
 (. ا اا –ذكير)اجلن  -
 . املستييف الدراسي -
 اج تيار الدراسي؟ -
جامعععة أم الفععريف ا مسععتييف التياةععق النفسععي اععل تيجععد ةععرل، بعع  متيسعع اب درجععاب طلبععة  -6-3
 :ا  ا  متا ابلةفماعي عند طلبة جامعة أم الفريف لاججت
 (. ا اا –ذكير)اجلن  -
 . املستييف الدراسي -
 اج تيار الدراسي؟ -
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 :أهماف البحث -3

مستييف الر ا عن اج تيار الدراسي لعديف طلبعة عن وتمال افد  احمليرب فتغ الدراسة ا الكشف 
ا تياياب دراسيةذ لمستيواب دراسية  تلفةذ لبياا العالقة ل من كلياب ( من اجلنس )معة أم الفريف جا

ب  الر ا عن اج تيار الدراسي لب  التياةق النفسي لاججتماعي لالتحييل الدراسي لدولم ذ لما اذا  
 .  اتغ املتا ابكاا اناك ا تالةاب دالة ا يائيا  ا الر ا عن اج تيار الدراسي استنادا  ا 

 :لميكن ييا ة اتغ األادا  كما متالت ا مشكلة البحث ا النفاا التالية
 .الكشف عن مستييف الر ا عن اج تيار الدراسي لديف طالب جامعة أم الفريف -3-1
معرةعععة العالقعععة بععع  الر عععا ععععن اج تيعععار الدراسعععي لكعععل معععن التياةعععق النفسعععي لاججتمعععاعي  -3-6

 .لالتحييل الدراسي
التحفععععق مععععن لجععععيد ةععععرل، ا كععععل مععععن الر ععععا عععععن اج تيععععار الدراسععععي لالتياةععععق النفسععععي  -3-3

 ".اجلن ذ لاملستييف الدراسيذ لاج تيار الدراسي: "لاججتماعي لةفا  ا  متا اب
 :أهمي  البحث -4

 :تتحدد أاية البحث احلا  ا
 ا طالب جامععة أم الفعريف اجلا ب التب وتيديف لدراستهذ  يث وسعى ا  معرةة مستييف ر  -8-1

 .عن ا تيايلم الدراسي لعالقته بتياةفلم النفسي لاججتماعي لحتييللم الدراسي
ا  -ا ععه وتيععديف ملشععكلة   وتنالفععا اج الفليععل جععدا  مععن البحععيا العربيععة لاألجنبيععة أل احملليععة  -8-6

ر ا عن احليان اجلامعيةذ بل اا ما اي ميجيد من حبيا لدراساب قد ركزب على ال - دلد علم البا ث 
أل الر ا امللينذ أل الر ا عن الدراسة دلا أا تت ر، ا  عالقتلا بالتياةق النفسي لاججتماعي لالتحييل 

 .للتلف وعد البحث احلا  امتدادا  للدراساب لالبحيا السابفة لمكمال  فا الدراسيذ
لالرتبيوةذ اذ أاَّ التعر  ا  مستييف  كي ه ا اةة جدودن ا  جما  الدراساب لالبحيا النفسية  -8-3

ر ععععععا طععععععالب جامعععععععة أم الفععععععريف عععععععن ا تيايععععععالم الدراسععععععية لعالقتععععععه بتععععععياةفلم النفسععععععي لاججتمععععععاعي 
لا تيايلم الدراسي لحتييللم الدراسيذ وعد أساسا  ملما  ميكن من  الله ا اذ اجعرا اب عمليعة كفيلعة 

املشكالب لالجعايا الناةعة ععن سعي  ا تيعار ال العب  بي ع ا    لاجسرتاتيجياب الكفيلة للتالب على
 .ج تيايه الدراسي 

الفعععا  الجعععي  علعععى أايعععة ر عععا طعععالب جامععععة أم الفعععريف ععععن ا تيايعععالم الدراسعععية لعالقتعععه  -8-8
ملعععا لععتلف معععن أايعععة ا حتيعععيللم الدراسعععي لكفعععا لم . بتععياةفلم النفسعععي لاججتمعععاعي لحتيعععيللم الدراسعععي

 .ذلف على يحتلم النفسية مستفبال ذ لا عكا 
اا التعععرا  ا  درجععة ر ععا طععالب اجلامععععة عععن ا تيايععلم الدراسععيذ وسععاعد ا تشعععخي   -8-0

اليعيباب اليت تعي، تياةفلم النفسي لاججتماعي لحتييللم الدراسيذ لذلف جرتباا الر عا ععن الدراسعة 
 .مبستييف األدا 
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 جامعة أم الفريف عن أاية التعر  ا  مسعتييف اسلامه ا تفدمي رؤوة لا حة لديف املعني  ا -8-2
ر ععععععا طععععععالب جامعععععععة أم الفععععععريف عععععععن ا تيايععععععلم الدراسععععععي لعالقتععععععه بتععععععياةفلم النفسععععععي لاججتمععععععاعي 
لا تيايععلم الدراسععي لحتيععيللم الدراسععيذ ملععا لععتلف معععن أثععر ا عالقععة املعلععم مسععتفبال  ب البععه لزمالئعععه 

 .لعلى أدائه امللين
وفععععي  مسععععتييف ر ععععا طععععالب جامعععععة أم الفععععريف عععععن : األل : فياسعععع ا ععععه أسععععفر عععععن بنععععا  م -8-7

للعتلف . وفي  مسعتييف التياةعق النفسعي لاججتمعاعي لعديف اع ج  ال عالب: ا تيايالم الدراسية؛ لالااين
 .ميكن اإلةادن من اتون املفياس  ا دراساب لحبيا ج فة

م قبعي  ال عالب ا جامععة أم اا  تائجه ستساعد بشكل مباشعر أل  ع  مباشعر ا ت عيور  ععا -8-4
 .الفريف ا الكلياب العلمية لاألدبيةذ لا حتس  اعدادام أكادمييا  لعمليا  

اا النتععائا الععيت سيسعععفر عنلععا البحعععثذ سععتتيح للفعععائم  علععى السياسعععة الرتبيوععة ا جامععععة أم  -8-9
الدراسععيةذ حبيععث الفععريف ل ععع اسععرتاتيجية لا ععحة لدقيفععة مععن أجععل  سععن ا تيععار ال ععالب ج تيايععالم 

وكععععيا ال الععععب را  عععععن اععععتا اج تيععععارذ لاععععتا مععععن شعععع  ه أا وععععنعك  اجيابيععععا  علععععى تياةفععععه النفسععععي 
 .لاججتماعي لحتييله الدراسي

 :حمود البحث -5

لمععن مسععتيواب ( مععن اجلنسعع )أجععرب البحععث علععى طععالب كليععاب جامعععة أم الفععريف : احلععدلد املكا يععة
 .لحتييلية  تلفة لا تياياب أكادميية( سنياب دراسية)

 (. م3030-3009)مت اجرا  البحث  ال  الفيل األل  للعام الدراسي : احلدلد الزمنية 
 :حتميم املصطلحات -6

 :الرضا عن االختصاص المراسي -6-1
وش  مي لح الر ا ا   الة  فسية وشعر هبا ال الب لةفا  لدرجة اشباخ  اجاتهذوعرب من  اللعه ععن 

الدراسععيذ لتفبلععه إلحازاتععه الدراسععيةذلتفاؤله مبسععتفبل  ياتععهذ ذلتفبلععه لتاتععه لر ععاغ  مععديف تفبلععه ج تيايععه
عنلعا بيععفة عامععةذ لوفععا  بالدرجععة الكليعة الععيت ايععل عليلععا ال الععب علعى مفيععا  الر ععا عععن اج تيععار 

 .الدراسي املستخدم ا البحث
 :التوافق النفسي  -6-2

الر عا عنلاذلالفعدرن علعى اشعباخ العدلاةع لاحلاجعاب األلليعة وعين الفدرن على حتفيق السعادن مع التابذل 
الف روععة لالاا يوععة املكتسععبةذكما وتجععمن حتفيععق م الععب النمععي ا مرا لععه املتتابعععة ذلوفععا  بالدرجععة الكليععة 

 .مفيا  التياةق النفسي املستخدم ا البحث لةقاليت ايل عليلا ال الب 
 :التوافق االجتماعي -6-3

 القاته اججتماعية مع اآل رونذ ععععععععال  ععععععععععععععععععلى حتفيق  اجاته اججتماعية من  عععععن ال الب عدر عععععلوعين ق
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لالشعععععير باجسععععتمتاخ بتلععععف العالقععععابذ لالعمععععل مععععع اجلماعععععةذ لمععععن  ععععال  مسععععاااته ا ألععععياا النشععععاا 
ذ لاجمتاععععععععا  لفياعععععععععد الجععععععععب  اججتمععععععععاعي اجلععععععععامعيذ لاجلتععععععععزام ب  القيععععععععاب اجملتمععععععععع لمسععععععععاورن معععععععععاو غ

اججتماعيذلتفبععل التايعع  اججتمععاعيذ لحتفيععق الر ععا اجلمععاعيذ لوفععا  بالدرجععة الكليععة الععيت ايععل عليععه 
 .ال الب على مفيا  التياةق اججتماعي املستخدم ا البحث احلا 

 :التحصيل المراسي -6-4
ل الب ا هناوة الفيل الااين للعام الدراسي وعرَّ  اجرائيا  مبعد  الدرجاب الرتاكمية التب  يل عليه ا

 (.م3009)اع 3239/3210
 :فرضيات البحث -7

ا  عي  أاعدا  البحععث احلعا ذ لاطععارغ النععرب لالدراسعاب لالبحععيا السعابفةذ ميكععن حتدوعد ةر ععياب 
 :البحث لةفا  لآليت

اسععي لكععال  مععن تيجععد عالقععة ارتباطيععه دالععة ا يععائيا  بعع  درجععاب الر ععا عععن اج تيععار الدر  -7-1
 .التياةق النفسي لاججتماعي لالتحييل الدراسي لديف طالب جامعة أم الفريف من اجلنس 

لةعق ( معن اجلنسع )تيجد ةرل، دالة ا يائيا  بع  متيسع اب درجعاب طلبعة جامععة أم الفعريف  -7-6
 تيعععار اجلعععن  ذ لاملسعععتييف الدراسعععيذ لاج: مفيعععا  الر عععا ععععن اج تيعععار الدراسعععي لةفعععا  ا  متاععع اب

 .الدراسي
تيجد ةرل، دالة ا يعائيا  بع  متيسع اب درجعاب طلبعة جامععة أم الفعريف لةعق مفيعا  التياةعق  -7-3

 .اجلن  ذلاملستييف الدراسيذ لاج تيار الدراسي: النفسي لاججتماعي لةفا  ا  متا اب
 :المراسات السابدق  -8

 تيار الدراسي عند طالب اجلامععة تعددب لتنيعت البحيا لالدراساب اليت تناللت الر ا عن اج
لعالقتلععا بتععياةفلم  النفسععي لاججتمععاعي لحتيععيللم الدراسععيذ  عععرا  ألايععة اععتغ املر لععة ا  يععان اإل سععاا 

ةفعععد تنالفععععا البعععا ايا لاملختيععععيا ا العلعععيم النفسععععية . باعتباراعععا مر لععععة اإلععععداد للععععد ي  ا سعععن الرشععععد
اسعععععة لالبحعععععث لليقعععععي  علعععععى مسعععععتييف ر عععععا طعععععالب اجلامععععععة ععععععن لالرتبيوعععععة لاججتماعيعععععة مبزوعععععد معععععن الدر 

لقععد دأب .ا تيايععالم الدراسععية لبيععاا مععديف عالقتععه بتععياةفلم  النفسععي لاججتمععاعي لحتيععيللم الدراسععي
البا عععث بعععاجطالخ علعععى معععا أمكنععععه اجطعععالخ عليعععه معععن البحعععيا لالدراسععععاب السعععابفة العععيت تناللعععت اععععتا 

 :املي يخذ لماا  ذلف
 :ت العربي المراسا -8-1

اليت لد  ا  معرةة عالقة التياةعق اج فععا  لاججتمعاعي بالتحيعيل ( اع 3209)دراسة اجلرجالب  -
طالبععا  مععن ال ععالب الياةععدون ا  جامعععة أم الفععريفذ لقععد أسعععفرب ( 399)الدراسععي لععديف عينععة مكي ععة مععن 

الياةععدون لال ععالب السعععيدو ذ  النتععائا عععن لجععيد ةععرل، دالععة ا يععائيا  ا التياةععق اج فعععا  بعع  ال ععالب
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لعدم لجيد ةرل، دالة ا يائيا  ب  ال الب السعيدو  لال الب الياةدون ا التياةق اججتماعيذ لكتلف 
 .عدم لجيد ةرل، دالة ا يائيا  ب  ال الب الياةدون لال الب السعيدو  ةيما خي  التياةق اج فعا 

دراسععة  ععي  العالقععة بعع  اج فيععا  النفسععي ( Lopsley,et al.,1989)لأجععريف جبسععلي لآ ععرلا -
طالبععا  مععن طععالب اجلامعععة اجلددذلعينععة أ ععريف مكي ععة مععن ( 310)لالتياةععق الدراسععي لععديف عينععة مكي ععة مععن 

لقد أسفرب النتائا عن اعتماد ال الب اجلدد  فسيا  على األم لاألبذ . طالبا  من ال لبة الفدامى( 331)
كمعا دلعت .ياةق اججتماعي لاج فعا  لالشخيي باملفار ة مع ال لبة الفعدامىلوعلرلا قدرا   عيفا  من الت

 .النتائا أا اإل اا وعلرا اعتمادا   فسيا  على اليالدون أكار من التكير
هبععد  معرةععة اةااععاب ال ععالب كععي املرشععد األكععادميي ( 3992)لا دراسععة أجرااععا عبععادن لالسععادن  -

طالبععا  لطالبععةذ ( 131)تييف التحيععيل الدراسععي علععى عينععة مكي ععة مععن لعالقتلععا بالر ععا عععن الدراسععة لمسعع
طالبعععا  لطالبعععة معععن اج تيعععار الفرععععي ا الرتبيعععة (322)طالبعععا  لطالبعععة معععن  ععععام معلعععم اليعععفذ ل(319)

لقععععد أظلععععرب النتععععائا أا مععععععم اجةااععععاب كععععي املرشععععد .بكليععععيت الرتبيععععة لالعلععععيم لاآلداب بامعععععة البحععععرون
ب  الر ا عن (  00ذ0)ة للكنلا  عيفةذ لأا معامالب اجرتباا ميجبة لدالة عند مستييفاألكادميي اجيابي

لععععدم لجعععيد ةعععرل، دالعععة ا يعععائيا  بععع  الر عععا ععععن الدراسعععة . الدراسعععة لاجةااعععاب كعععي املرشعععد األكعععادميي
 . لاج تيار

اج تيعار دراسة لد  ا  معرةعة مركعز الجعب  لعالقتعه بالر عا ععن ( 3992)كما أجريف الدوب   -
طالبعا  ( 91)جامععة الفعاارنذ ل -طالبعا معن طلبعة كليعة الرتبيعة بعالفييم ( 10)الدراسي على عينعة مكي عة معن 

جامعة اإلمام حممد بن سعيد اإلسالمية بالروا ذ لقعد أسعفرب النتعائا  -من طلبة كلية العليم اججتماعية 
بععع  كعععل معععن العينعععة امليعععروة لالعينعععة  ععععن لجعععيد ةعععرل، دالعععة ا يعععائيا  ا الر عععا ععععن اج تيعععار الدراسعععي

كمعا تبع  .السعيدوة لياحل العينة امليروةذ أب أا العينة امليروة أكار ر ا عن الدراسة من العينعة السععيدوة
أوجععا  بالنسععبة للعينتعع  امليععروة لالسعععيدوة أا األةععراد الععتون وتميععزلا بععالتحكم الععدا لي اععم أكاععر ر ععا عععن 

راد التون وتميزلا بالتحكم ا ارجي ام التون وعتمدلا على احلع  لاليعدةة ا تيايلم الدراسيذأما األة
لمساعدن اآل رون ا ا تيار ا تيايلم الدراسيذ للتلف ام أقعل ر عا ععن ا تيايعلم الدراسعي العتب 

 .ونتميا اليه
الر عععا ععععن احليعععان اجلامعيعععة لعععديف طعععالب  ةعرةعععما   د لععع لعععية( 3991)أمعععا دراسعععة عبعععد الل يعععف -

طالبا  لطالبةذ لقد كشفت النتائا عن ارتفعاخ مسعتييف الر عا ( 239)معة الكيوت على عينة مكي ة من جا
أمعا ةيمعا خيع  سعنياب الدراسعة ةفعد كعاا طعالب السعنة الرابععة ولعيلم طعالب . عند اإل عاا مفار عة بالعتكير

 .السنت  األل  لالاا يةالسنة الاالاة أكار ارتفاعا  ا مستييف الر ا عن احليان اجلامعية مفار ة ب الب 
الر ععععا عععععن اج تيععععار الدراسععععي لعالقتععععه باجسععععتعداد ( 3003)كمععععا در  كععععل مععععن عععععياد لعلععععي  -

ذعلعععععى عينعععععة ( ميعععععر)جامععععععة قنعععععان السعععععيو -اججتمعععععاعي لعععععديف طالبعععععاب كليعععععة التمعععععرو  ا بعععععير سععععععيد
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جمميععععاب الدراسعععة طالبعععة متعععرو  ا السعععنة قبعععل النلائيعععةذتب  مععن  الفعععا لجعععيد ةعععرل، بععع  ( 313)قياملععا
 .الاا يةذ لالاالاةذ لالرابعة ذمفار ة ب الباب الفرقة األل : لياحل طالباب الفر،

اةااعععاب طلبعععة جامععععة الكيوعععت كعععي العععيت لعععد  ا  معرةعععة ( 3003)كمعععا أل عععحت دراسعععة رمحعععة   -
ة معععن جامععععة طالبععا  لطالبععع( 110)مسععتفبللم ا جمعععاجب الدراسعععة لالعمععل لالعععد ل علعععى عينععة مكي عععة معععن 

الكيوتذتب  من  الفا لجيد اةاااب مشرتكة لديف مععم أةراد العينة لاةااعاب أ ريفذكمعا ظلعر تبعاون 
لةعععععق الكليعععععة ا بعععععع  اجةااعععععاب ماعععععل التمسعععععف باج تيعععععار اجلعععععامعيذ لتيقعععععع احليعععععي  علعععععى عمعععععل 

ل املناسععععب مناسععععبذل  تعلععععر ةععععرل، دالععععة ا اةااععععاب معار ععععة اج سععععحاب مععععن اجلامعععععة لتفجععععيل العمعععع
لال تيارذكما ظلرب ةرل، ب  اجلنس  ذ يث كا عت ال البعاب أكاعر متسعكا  مبتابععة الدراسعة اجلامعيعة 

 . لالعمل دا ل الكيوت
هبعععد  معرةعععة معععديف الر عععا ععععن الدراسعععة لعععديف طعععالب الرتبيعععة ( 3002) لا دراسعععة أجرلعععا العععدااا -

طالبا  لطالبعة معن طعالب  ( 3009)لى عينة قياملاا اية لعالقتلا ببع  املتا اب النفسية لاججتماعية ع
ا ميعرذ يث أظلعرب النتعائا لجعيد ارتبعاا ميجعب دا  ا يعائيا  بع  ( تربيعة  ايعة) كلية الرتبية النيعيعة

اجةععاغ كععي ملنععة التععدرو  لالر ععا عععن الدراسععة لععديف طععالب كليععة الرتبيععة النيعيععةذ لعععدم لجععيد ارتبععاا دا  
بيعة ا ايعة لاجةعاغ كعي اإلعاقعةذ لكعتلف لجعيد ارتبعاا ميجعب دا  ا يعائيا  ا يائيا  ب  ر ا طعالب الرت 

ب  ر ا طالب كلية الرتبية النيعية لب  الدراسة لالداةع ا  اإلحازذ لب  ر ا طعالب كليعة الرتبيعة النيعيعة 
 .عن الدراسة لب  الشخيية املبتكرن

طالبعا  ( 230)جروعت علعى عينعة مكي عة معن العيت أ( 3001) كما تييلت دراسعة اجلبعيرب لاحلمعداين  -
لطالبة من طلبة جامعة املرج ا اجلماا وة العربية الليبيةذهبد  الكشف عن العالقة ب  التياةق مع اجملتمع 
اجلامعي لاجةاغ كي اج تياياب الدراسيةذلاجلن ذلالسنة الدراسيةذ لاج تيارذلبيئة السكنذلالفسعم 

 أا التياةععق مععع اجملتمععع اجلععامعي لاجةععاغ كععي اج تيايععاب الدراسععية كععاا الععتب وععدر  ةيععه ال الععبذ ا 
اجيابيععا ذلأا انععاك تعع ث ا  معنيوععا  ا ا ععداا التياةععقذأب كلمععا تفععدم ال الععب ا دراسععته اجلامعيععة كلمععا ازداد 

 .تياةفه مع اجملتمع اجلامعي
كليععاب املعلمعع  كععي ملنععة ةفععد أجععريف دراسععة هبععد  معرةععة اةااععاب طععالب  ( 3009)أمععا الععزعيب  -

طالبععا  مععن طععالب  ( 191)التععدرو  لعالقتلععا بععاتزاهنم اج فعععا  لحتيععيللم الدراسععي علععى عينععة مكي ععة مععن
كليععاب املعلمعع  ا اململكععة العربيععة السعععيدوة لكععاا مععن أاععم النتععائا لجععيد اةااععاب ميجبععة لمرتفعععة  سععبيا  

 ا لجععدب عالقععة ميجبععة دالععة ا يععائيا  عنععد مسععتييفعنععد طععالب كليععاب املعلمعع  كععي ملنععة التععدرو ذ كمعع
بع  اةااعاب طعالب كليعاب املعلمع  كعي ملنعة التعدرو  لبع  اتعزاهنم اج فععا ذ لكععتلف ( 03ذ0؛00ذ0)

 .ب  اةاااب طالب كلياب املعلم  كي ملنة التدرو  لب  حتييللم الدراسي
 :ةناقش  المراسات السابدق  -8-2

 الدراساب السابفة اليت تيسر للبا ث اإلطالخ عليلاذ أا بعجا  منلا قد ركز على ح من  ال  ععععععععوتج
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ذ عععياد لعلععي) دراسععة العالقععة بعع  الر ععا عععن اج تيععار الدراسععي لعالقتععه باجسععتعداد الدراسععي كدراسععة
ة ا    ركز بعجلا اآل ر على دراسة العالقة ب  الر ا عن الدراسة لديف طالب الرتبية ا اي(. 3003

( 3001)أمعا دراسععة اجلبعيرب لاحلمععداين(. 3002الععداااذ)لبعع  املتاعع اب النفسعية لاججتماعيععة كدراسعة 
لاجلن ذلالسنة  ةفد أل حت العالقة ب  التياةق مع اجملتمع اجلامعي لاجةاغ كي اج تياياب الدراسيةذ

ركزب دراساب أ ريف على  الدراسيةذ لاج تيارذلبيئة السكنذلالفسم التب ودر  ةيه ال البذا   
أمعا (. اعع 3209)التعر  ا  عالقة التياةق اج فععا  لاججتمعاعي بالتحيعيل الدراسعيذ كدراسعة اجلرجعالب

ةفد أل حت العالقة ب  اج فيا  النفسعي لالتياةعق ( Lopsley,et.al.,1989) دراسة جبسلي لآ رلا
عالقععة بعع  مركععز الععتحكم لبعع  بالر ععا عععن علععى بيععاا ال( 3992)الدراسععيذ ا  عع  ركععزب دراسععة الععدوب 

ةلدةت ا  معرةة على الر ا ععن احليعان اجلامعيعة ( 3991) اج تيار الدراسيذ أما دراسة عبد الل يف
اةااعععاب طلبعععة جامععععة ا  معرةعععة ( 3003)لعععديف طعععالب جامععععة الكيوعععتذ ا  ععع  لعععد  دراسعععة رمحعععة 

 .مل لالد لالكيوت كي مستفبللم ا جماجب الدراسة لالع
معععن  عععال   معععا سعععبق حعععد أا معععععم اعععتغ الدراسعععاب قعععد أجروعععت ا بلعععداا عربيعععة لأجنبيعععة  تلفعععةذ ل  
وتييععل البا ععث ا  أب دراسععة علععى املسععتييف احمللععي تناللععت الر ععا عععن اج تيععار الدراسععي عنععد طععالب 

معععا و كععد احلاجعععة ا  لاععتا . جامعععة أم الفعععريف لعالقتععه بتعععياةفلم النفسععي لاججتمعععاعي لحتيععيللم الدراسعععي
اَّ طععالب اجلامعععة اععم كععيادر املسععتفبل ا جمععاجب عدوععدنذ لج بععد مععن أالبحععث ا اععتا املي ععيخ امللععم ذاذ 

اجاتمعععام هبعععم لمعرةعععة مسعععتييف ر عععاام ععععن ا تيايعععالم الدراسعععيةذ لعالقعععة اعععتا الر عععا مبسعععتييف تعععياةفلم 
ملستفبل تعليمعي مت عير خيعدم ال العب  النفسي لاججتماعي لحتييللم الدراسيذ لذلف من أجل التخ ي 

 .لاجملتمع ا آا لا د معا  
ةجال عن ذلعف تباونعت الدراسعاب السعابفة ا اسعتخدام األدلاب سعيا  كعاا ا قيعا  الر عا ععن احليعان 

للكععن  تائجلععا قععد جععا ب متسععفة اتسععاقا  كب ا ذ يععث ذ اجلامعيععة أم ا قيععا  التياةععق النفسععي لاججتمععاعي
تييف ر ععا ال لبععة عععن دراسععتلم اجلامعيععة عنععد الععتكير لاإل ااذلكععاا مسععتييف الر ععا عنععد أظلععرب ارتفععاخ مسعع

أما ةيما خي  سعنياب الدراسعة ةفعد كعاا طعالب السعنة الرابععة ولعيلم طعالب . اإل اا أعلى مفار ة بالتكير
آ ععععر  مععععن جا ععععب. السعععنة الاالاععععة أكاععععر ارتفاععععا  ا مسععععتييف الر ععععا مفار عععة ب ععععالب السععععنت  األل  لالاا يعععة

أل عععحت الدراسعععاب السعععابفة أا التياةعععق معععع اجملتمعععع اجلعععامعي لاجةعععاغ كعععي اج تيايعععاب الدراسعععية كعععاا 
اجيابيعا ذ لأا انععاك تع ث ا  معنيوععا  ا ا عداا التياةععقذ أب كلمعا تفععدم ال العب ا دراسععته اجلامعيعة كلمععا ازداد 

دن  معن اعتغ الدراسعاب ا البحعث احلعا  ل بنعا  علعى ذالعف ةفعد متعت اجسعتفا. تياةفه مع اجملتمعع اجلعامعي
كمعا . من  يث ا تيار األدلاب لاألساليب اإل يعائية املناسعبة لاجابعة علعى تسعاؤجب البحعث لةر عياته

استفاد البا ايا أوجا  من تباون منلجياب البحيا السابفة لمن تفس  النتائا العيت تييعل اليلعا البعا ايا 
 .حباه احلا  لالبيئة اليت أجرب ةيلاما جعله ونسا أسليبا  وتناسب مع 
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 :ةنهجي  البحث وإجراءاته -9

 :ةنهجي  البحث -9-1

اسععتخدم البا ععث املععنلا الييععفي اجرتبععاطي املفععارا ا اععتا البحععث للكشععف عععن مسععتييف الر ععا عععن 
اج تيار الدراسي عند طعالب جامععة أم الفعريف ذ كمعا اسعتخدم أسعليب الدراسعاب اجرتباطيعةذ لكعتلف 

يب املفار عة بع  اجملميععاب لبيعاا العالقعة بع  ر عاام ععن اج تيعار الدراسعي لبع  تعياةفلم النفسعي أسل
لاججتماعي لحتييللم الدراسيذ لذلف باستخدام األسليب اجست العي التب وععد أ عد أسعاليب املعنلا 

لعالقعععة لل عععع الييعععفي لالتعبععع  عنلعععا كمعععا  لكيفعععا  هبعععد  الييعععي  ا  اسعععتنتاجاب تسعععاعد ا ةلعععم اعععتغ ا
 .املفرت اب املناسبة

كمعععا اسعععُتخدم ا البحعععث ال روفعععة املستعر عععةذ لذلعععف معععن  عععال  ت بيعععق أدلاب البحعععث علعععى طعععالب 
مععن قبععل البا ععث مبععا وتفععق لمتاعع اب ( م3030-3009)جامعععة أم الفععريف  ععال  الفيععل الدراسععي األل  

 .البحث لأاداةه
 إجراءات البحث -11

 :جمتمع البحث -11-1
ا اململكععة العربيععة السعععيدوة مععن  ( مععن اجلنسعع )لدراسععة علععى جمتمععع طععالب جامعععة أم الفععريفأجروععت ا

 .كلياب لا تياياب دراسية  تلفة
 : عين  البحث -11-2

طالبعا  لطالبعة معن طلبعة كليعاب جامععة أم الفعريف معن ( 239)ُأجرب البحث احلا  على عينعة مكي عة معن
ذ لمن (م3030-3009)ال لبة املنتعم  ا العام الدراسي  طالبة من ( 303) طالبا ذ ( 331)اجلنس  

لقعععد اسعععُتخدم أسعععليب العينعععة .  تيايعععاب العلميعععة لاألدبيعععةذ لمعععن مسعععتيواب دراسعععية لحتيعععيلية  تلفعععةاج
( معن اجلنسع )ال بفية ا ا تيار اج تياياب الدراسية من اجملتمع األيعلي للبحعثذ لمت ا تيعار ال عالب

تمععععع الدراسععععة قععععدر مععععن كليععععاب  تلفععععة ا تيععععارا  عشععععيائيا ذ حبيععععث تكععععيا العينععععة مالععععة للرتكيععععب األساسععععي جمل
لقد رلعي ا ا تيار العينة أا تكيا مالة لكلياب جامعة أم الفريفذ  يث وتجمع عدد كب  من . اإلمكاا

اتغ الكلياب ا مركز مدونة مكة املكرمة لباقي الكلياب تتيزخ على مسا ة كب ن متباعدن عن مدونة مكة 
 (. كم200)املكرمة  يا  

ع عينععة البحععث علععى كليععاب جامعععة أم الفععريف الععيت اللععا البحععث لةفععا  ا  تيزوعع( 3)لوبعع  اجلععدل  رقععم 
 .متا اب اج تيار لاملستييف الدراسي
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 (1)الجدول رقم 
 توزيع عينة البحث على كليات جامعة أم القرى

 املستييف الدراسي اج تيار اجلن  الكلية
 األعلى األدىن أديب علمي

 ا اا ذكير ا اا ذكير ا اا ذكير ا اا ذكير ا اا ذكير
  31  31  30  30  00 الكلية اجلامعية بالفنفتن

  13  32  21    21 مكة -كلية اللاة العربية
كليعععععععععععععة افندسعععععععععععععة لالعمعععععععععععععارن 

  11  31    00  00 مكة املكرمة-اإلسالمية

  31  30  13    13 مكة املكرمة-كلية الشروعة
  31  33    19  19 مكة -كلية العليم الت بيفية

-الكليععععععة اجلامعيعععععععة بالفنفعععععععتن
 39  31  39  31  20  بناب

 30  39    29  29  بناب-كلية العليم الت بيفية
-الكليعععععععععة اجلامعيعععععععععة بالليعععععععععث

 33  33  12  30  22  بناب

 33  31  9  30  32  مكة-كلية الرتبية للبناب
كليعععععععععععععة الفنعععععععععععععيا لالتيعععععععععععععميم 

 33  39  39  33  20  مكة -الدا لي

 91 333 309 90 93 301 333 331 303 331 ميخاجمل

 :أدوات البحث -11-3

اسععتخدم البا ععث ا حباععه احلععا  مفياسعع  مععن اعععدادغ لت ععيورغ مسععتفيدا  مععن املفععاوي  الععيت مت اجطععالخ 
 :عليلاذ لمن أدبياب البحث ا اتا اجملا  لذلف لةفا  ملا ولي

 :ةدقياس الرضا عن االختصاص المراسي -11-3-1

ب البحث احلا  اعداد مفيا  الر ا عن اج تيار الدراسعي مبعا وتناسعب معع أةعراد عينعة البحعث ت ل
 :لمن أجل ذلف اتبع البا ث ا  ياب التالية

اإلطععالخ علععى الععرتاا السععيكيليجي  ععي  الر ععا عععن اج تيععار الدراسععي لذلععف مععن أجععل حتدوععد  -
 .مفليم الر ا عن اج تيار الدراسي

 ذ(3990) من املفعاوي  لالدراسعاب السعابفة ا اعتا اجملعا ذ ماعل ا تبعار  بيعباإلطالخ على عدد  -
 (.3992) لدراسة الدوب ذ(3991) ذ لدراسة عبد الل يف(3002)لدراسة الدااا

 :طروفة ت بيق املفيا  لتيحيحه -
طُبِّععق مفيععا  الر ععا عععن اج تيععار الدراسععي ا مياقععف قيععا   اعيععة علععى جمميعععاب طالبيععة وععرتالخ 

معن ( عينة الدراسعة)طالبا ذ لقد كا ت التعليماب ُتشرخ لل لبة ( 30-30)د أةراد كل جمميعة منلا ب  عد
لقععد اسععتار، متيسعع  اجابععاب املفحييعع  . قبععل البا ععثذ لجيععاب عععن استفسععارالم قبععل البععد  ا اإلجابععة

 .دقائق دلا أا حتدد فم ةرتن زمنية لال تلا  من اإلجابة( 30) يا  
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عبارنذتعتمد اإلجابة عن عباراته على التفدور ( 12)ا  الر ا عن اج تيار الدراسي من وتكيا مفي
علعععى مفيعععا  متعععدرج أمعععام كعععل عبعععارن معععن ( √)العععتايت لل العععب املفحعععيرذ لذلعععف معععن  عععال  ل عععع اشعععارن

( √)اذا ل عع اشعارن ( 1)عباراب املفيا  مبا وتفق مع  الته متاما ذ  يث وع ى املفحير ثعالا درجعاب 
اذا ( 3)ا  فعععل أ يا عععا ذ لدرجعععة لا عععدن ( √)اذا ل عععع املفحعععير اشعععارن ( 3) فعععل دائمعععا ذ لدرجتعععاا ا 

ا  فعل أبعدا ذلذلف ( √)اذا ل ع املفحير اشعارن ( يفر)ا  فل  ادرا  ذ ل( √)ل ع املفحير اشارن 
 ذ 32ذ 31ذ 33ذ 33ذ 31ذ 30ذ 32ذ 31ذ 33ذ 9ذ 1ذ 0ذ 1ذ 3: بالنسععععبة للعبععععاراب ذاب األرقععععام

لقعد تعرالخ معديف درجعاب .أما باقي العباراب ةت  ت ألزا ا  معاكسة. 13ذ 13ذ 10ذ 39ذ 31ذ 31ذ 30
لتعععععد  الدرجعععععة املرتفععععععة علعععععى اعععععتا املفيعععععا  علعععععى ر عععععا ال عععععالب ععععععن .درجعععععة( 303 -0)املفيعععععا  بععععع  

ا تيايعععالم الدراسعععيةذ أمعععا العععدرجاب املنخفجعععة ةتعععد  علعععى اسفعععا  ر عععا ال عععالب ععععن ا تيايعععالم 
 .اسيةالدر 

 :ال صائص السيكومترية للمقياس -
اسععُتخرج للمفيععا  معععامالب اليععد، لالابععاب الالزمععة علععى عينععة اسععت العية قبععل ت بيفععه علععى العينععة  

 :الكلية لذلف لةفا  لآليت
 :صدق المقياس -

 :مت الت كد من يد، مفيا  الر ا عن اج تيار الدراسي ب رائق عدودن منلا
 :صدق المحكمين -

فيععا  علععى سععبعة حمكمعع  مععن أعجععا  ايئععة التععدرو  ا الكليععة اجلامعيععة بالفنفععتن مععن قسععمي ُعععر  امل
الرتبية لعلم النف  لاملنااا لطرائق التعدرو  لذلعف لالسعتفادن معن آرائلعم ا احلكعم علعى عبعاراب املفيعا  

  دراسعة لقد تب  من  ال. مديف مناسبة كل عبارن للمفيا ؛ لمديف الي يخ اللايب للعباراب: من  يث
ذ لقعععد مت األ عععت باملال ععععاب العععيت أبعععدلاا  عععي  تععععدول (٪92) آرا  احملكمععع  لجعععيد اتفعععا، بيعععنلم بنسعععبة

يعععيا ة بعععع  العبعععاراب لتيعععبح أكاعععر دقعععة لل عععي ا ذ كمعععا اسعععتبعدب العبعععاراب العععيت اتفعععق احملكمعععيا علعععى 
 .استبعاداا

 :صدق التجانس الداخلي -
يععا  الر ععا عععن اج تيععار الدراسععي مععن  ععال   سععاب مت التحفععق مععن يععد، التجععا   الععدا لي ملف

 بع  درجععة كععل عبععارن لالدرجعة الكليععة للمفيععا  علععى عينعة اسععت العية مكي ععة مععن( ب سععيا) معامعل ارتبععاا 
ذ لقعععد ترال عععت ( عععارج اطعععار عينعععة البحعععث الرئيسعععة)طالبعععا  معععن طعععالب كليعععاب جامععععة أم الفعععريف ( 300)

لاععي معععامالب ارتبععاا عاليععة لدالععة ا يععائيا  ( 0593 – 0500) معععامالب اجرتبععاا لعبععاراب املفيععا  بعع 
 (. 0503)عند مستييف 

 :ثبات المقياس -
 ُ سب معامل ثباب اج تبار ب روفة التجزئة النيفيةذ لذلف من  ال   ساب معامل اجرتباا ب  
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عدا )امعة أم الفريفطالبا  من طالب كلياب ج( 300)عباراته الفردوة لعباراته الزلجية على عينة مكي ة من 
لاعععي معامعععل ثبعععاب ععععا ئ لدا ئ ا يعععائيا  عنعععد مسعععتييف ( 92ذ0)ذ لقعععد بلعععل معامعععل الابعععاب (عينعععة البحعععث

(0503.) 
 :ةدقياس التوافق النفسي واالجتماعي -11-3-2

كمععا ت لععب البحعععث احلععا  أوجعععا  اعععداد مفيعععا  التياةععق النفسععي لاججتمعععاعيذ لمععن أجعععل ذلععف اتبعععع   
 :اليةالبا ث ا  ياب الت

اإلطععالخ علععى الععرتاا السععيكيليجي  ععي  التياةععق النفسععي لاججتمععاعي لذلععف مععن  -10-3-6-1
 .أجل حتدود مفليمي التياةق النفسي لاججتماعي لمكي الا لأبعاداا

اإلطالخ على الدراساب لالبحيا النفسية لالرتبيوةذ لاملفاوي  املعدن سابفا  ا اتا  -10-3-6-6
ذ لمفيعععا  التياةعععق ليعععربن (بعععدلا تعععارو )لالعععتب تر عععه حعععايت( ايعععيم بعععل)ار التياةعععق   اجملعععا ذ لجسعععيما ا تبععع

ذ لدراسععععة عععععياد لعلعععععي (3992)ذ لمفيععععا  العععععدوب (اععععع3209)ذ لمفيععععا  اجلرجعععععالب (3990)لحممععععيد 
 .باإل اةة ا   ربن البا ا  ا اتا اجملا  ذ(3003)

 :طروفة ت بيق املفيا  لتيحيحه -
نفسعي لاججتمعاعي ا مياقعف قيعا   اعيعة علعى جمميععاب طالبيعة وعرتالخ ععدد طُبعق مفيعا  التياةعق ال
معن قبعل ( عينعة الدراسعة)طالبا ذ لقد كا ت التعليماب تشعرخ لل لبعة ( 30-30) أةراد كل جمميعة منلا ب 

لقعد اسعتار، متيسع  اجابعاب املفحييع   عيا  . البا ثذ لجياب عن استفسارالم قبل البد  ا اإلجابعة
 .دقيفة دلا أا حتدد فم ةرتن زمنية لال تلا  من اإلجابة (31)

عبععععععارن للتياةععععععق ( 32)عبععععععارن للتياةععععععق النفسععععععيذ ل( 33)عبععععععارن ذ منلععععععا ( 21)وتكععععععيا املفيععععععا  مععععععن  
اججتمععاعيذ تعتمععد اإلجابععة عععن عباراتععه علععى التفععدور الععتايت لل الععب املفحععير لذلععف مععن  ععال  ل ععع 

كل عبعارن معن عبعاراب املفيعا  مبعا وتفعق معع  التعه متامعا ذ  يعث وع عى على مفيا  متدرج أمام  ( √) اشارن
اذا ل عععع املفحعععير ( 3)ا  فعععل دائمعععا ذ لدرجتعععاا ( √)اذا ل عععع اشعععارن ( 1)املفحعععير ثعععالا درجعععاب 

( يعفر)ا  فعل  عادرا  ذ ل( √)اذا ل ع املفحعير اشعارن ( 3)ا  فل أ يا ا ذ لدرجة لا دن ( √)اشارن 
ا  فل أبدا ذ لذلف بالنسبة لعباراب اجلعز  األل  معن املفيعا  لاعي التياةعق ( √)رن اذا ل ع املفحير اشا

 لقد تعرالخ معديف درجعاب اجلعز  األل  معن املفيعا . 10ذ 11ذ 13ذ 39ذ 31: النفسي لاي ذاب األرقام
ا  أما بالنسبة لعباراب اجلز  الاعاين معن املفيعا  لالعتب وشعكل مفيع.درجة(  11-0) ب ( التياةق النفسي)

ذ 19ذ 111ذ 1ذ 13ذ 10ذ 32ذ 33ذ 30ذ 39ذ 31ذ 9ذ 3: التياةعععق اججتمعععاعي ةلعععي ذاب األرقععععام
ذ  أما باقي العباراب ةت  ت ألزا ا  معاكسةذ لقد ترالخ مديف درجعاب اجلعز  الاعاين معن 21ذ 21ذ 23ذ 20

 عت درجاتعه أمعا معديف درجعاب املفيعا  ككعل ةفعد ترال .درجعة( 13 -0) بع ( التياةق اججتماعي) املفيا 
لتد  درجة ال الب املرتفعة على اتا املفيا  على متتعه بتياةق  فسي لاجتماعيذ . درجة( 319 -0)ب  

 .أما الدرجاب املنخفجة على اتا املفيا  ةتد  على اسفا  مستييف تياةفه النفسي لاججتماعي
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 :ال صائص السيكومترية للمقياس -
 :ب الالزمة للت كد من  سن استخدامه لذلف لةفا  ملا ولياسُتخرج  للمفيا  معامالب اليد، لالابا

 :صدق المقياس -
 :صدق المحكمين -

معن أعجعا  ايئعة التعدرو  ا الكليعة اجلامعيعة ( احملكم  السعابف )مت عر  املفيا  على سبعة حمكم 
ب املفيا  معن بالفنفتن من قسمي الرتبية لعلم النف  لاملنااا لطرائق التدرو ذ لذلف للحكم على عبارا

 يععث مععديف مناسععبتلا ملععا ل عععت لفياسععهذ لبيععاا مععديف ل ععيخ اععتغ العبععاراب لدقععة يععيا تلا لايوععا ذ لبعععد 
اطعععععالخ البا عععععث علعععععى آرا  احملكمععععع  تبععععع  لجعععععيد اتفعععععا، شعععععبه تعععععام بيعععععنلم ةيمعععععا خيععععع  معععععععم عبعععععاراب 

بعاراب لتيعبح أكاعر ذ لقد مت األ ت باملال ععاب العيت أبعدلاا  عي  تععدول يعيا ة بعع  الع(٪91)املفيا 
 .ل ي ا ذ كما مت  ت  العباراب اليت أ ع احملكميا على  رلرن  تةلا 

 :صدق التجانس الداخلي -
مت  ساب يد، التجعا   العدا لي ملفيعا  التياةعق النفسعي لاججتمعاعي ذ لذلعف معن  عال   سعاب 

( 300)ية ذ على عينة قياملاب  درجة كل عبارن من عباراب املفيا  لدرجته الكل( ب سيا)معامل ارتباا  
 ارج اطار عينة  -لاي عينة الاباب) طالبا  من طالب كلياب جامعة أم الفريف ا اململكة العربية السعيدوة

ذ لاعي مععامالب ارتبعاا مرتفععة ( 0512- 0513)ذ لقعد ترال عت مععامالب اجرتبعاا بع (البحث الرئيسة
 (.0503)لدالة ا يائيا  عند مستييف 

 :اسثبات المقي -
ُ سب معامل ثباب اج تبار ب روفة التجزئعة النيعفيةذ لذلعف معن  عال   سعاب معامعل اجرتبعاا بع  

عدا )طالبا  من طالب كلياب جامعة أم الفريف( 300)عباراته الفردوة لعباراته الزلجية على عينة مكي ة من 
يعععائيا  عنعععد مسعععتييف لاعععي معامعععل ثبعععاب ععععا ئ لدا ئ ا ( 0590)ذ لقعععد بلعععل معامعععل الابعععاب (عينعععة البحعععث

(0503.) 
 :األساليب اإلقصائية المست دمة -

مععن أجععل اإلجابععة عععن تسععاؤجب البحععث لالتحفععق مععن ةر ععياتهذ اسععُتخدمت األسععاليب اإل يععائية     
 :التالية
املتيسعع اب احلسععابية لاجكراةععاب املعياروععة للكشععف عععن مسععتييف ر ععا طععالب جامعععة أم الفععريف عععن  -

 .ا تيايالم الدراسية
لبياا دجلة الفرل، ب  متيس  درجاب ال الب على مفيا  ر ا طالب ( t-test)اج تبار التائي -

جامععععة أم الفعععريف ععععن ا تيايعععلم الدراسعععي لةفعععا  ا  متاععع اب اجلعععن  لاملسعععتييف الدراسعععي لاج تيعععار 
 .الدراسي
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ا  لالدرجععة حلسععاب معامععل ارتبععاا درجععة كععل عبععارن مععن عبععاراب كععل مفيعع( ب سععيا) معامععل ارتبععاا  -
الكلية لهذ لكتلف لفيا  العالقة ب  مستييف ر ا طالب جامعة أم الفريف عن ا تيايلم الدراسي لبع  

 .تياةفلم النفسي لاججتماعي لحتييللم الدراسي
 :عرض النتائج وةناقشتها -11

ر ا عن تيجد عالقة ارتباطيه دالة ا يائيا  ب  درجاب ال: "ةيما خي   تائا الفر  األل  التب ون 
اج تيععار الدراسععي لكععال  مععن التياةععق النفسععي لاججتمععاعي لالتحيععيل الدراسععي لععديف طععالب جامعععة أم 

 ".الفريف من اجلنس 
علععى مفيععا  الر ععا عععن اج تيععار ( مععن اجلنسعع )ُ سععبت معععامالب اجرتبععاا بعع  درجععاب ال ععالب

لم الدراسعيذ ل للعت البيا عاب الدراسي لب  درجالم على مفيا  التياةعق الشخيعي لاججتمعاعي لحتيعيل
 (:3)ذ لكا ت النتائا كما اي مي حة ا اجلدل  رقم (spss)باستخدام الرب اما اإل يائي 

 (6)الجدول رقم 
على مقياس الرضا عن االختصاص الدراسي ( من الجنسين)معامالت االرتباط بين يرجات طالب جامعة أم القرى
 .النفسي واالجتماعي ويرجات التحصيل الدراسيوبين يرجاتهم على كل من مقاييس التوافف 

 العينة ا معامالب الرتاب  الر ا عن اج تيار الدراسي املتا اب

 **391ذ0 ذكير 331 التياةق النفسي
 *319ذ0 ا اا 303

 **119ذ0 ذكير 331 التياةق اججتماعي
 *300ذ0 ا اا 303

 *319ذ0 ذكير 331 التحييل الدراسي
 **323ذ0 ا اا 303

 03ذ0دالة عند مستييف**   00ذ0دالة عند مستييف * ا  عدد أةراد العينة   ( ا) يث تش  
وتب  لنا أا  يع معامالب اجرتباا ب  الر ا عن اج تيار ( 3)من  ال  استعرا  اجلدل   رقم 

الععة ا يععائيا  عنععد الدراسععي لكععال  مععن التياةععق النفسععيذ لالتياةععق اججتمععاعيذ لالتحيععيل الدراسععي ميجبععة لد
لتتفق اعتغ النتعائا معع  تعائا دراسعة . سيا  بالنسبة للتكير أم بالنسبة لا اا( 03ذ0؛ 00ذ0)   مستييف

بيجيد عالقة اجيابية دالة ا يائيا  ب  اةاااب طالب كلياب املعلم  ا اململكة العربية ( 3009) الزعيب
 حتيعععيللم الدراسعععيذ لمعععع دراسعععة اجلبعععيرب لاحلمعععداينالسععععيدوة كعععي ملنعععة التعععدرو  لبععع  اتعععزاهنم النفسعععي ل 

من أا اإلحاز الدراسي لل الب وت ثر بعيامل عدودن منلا تياةق ال الب اجلامعي لالتب افق له ( 3001)
 يععث أاَّ ال ععالب األعلععى حتيععيال  كععا يا ( (Park,1982كمععا تتفععق مععع  تععائا دراسععة .الر ععا عععن دراسععته

العيت أظلعرب أا  (Vera,1980) أكاعر تياةفعا  معن اإل عااذ لمعع  تعائا دراسعة أكار تياةفعا ذ كمعا أا العتكير
 .مستييف التحييل وزداد مع زوادن مستييف التياةق
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ةالر ا عن اج تيار الدراسي مس لة ملمة جدا  بالنسبة ل الب اجلامعةذ لذلف وُعدب م شرا  لر اام 
فسععععي لاججتمععععاعيذ  يععععث أا الكاعععع  مععععن عععععن عمللععععم مسععععتفبال ذكما وعععععدب األسععععا  األل  لتععععياةفلم الن

اجكراةعععععاب السعععععليكية للراشعععععدون لمشعععععكاللم النفسعععععية تكعععععيا  اشعععععئة ععععععن ا ساسعععععلم بععععععدم الر عععععا ععععععن 
لفعتا . اذ ونعرلا ا  اتا اج تيار ب  ه ج وشبع  اجالم لج ور ي طمي الم ا تيايلم الدراسيذ

ابيا  على تياةفلم النفسي لاججتماعي ذلاتا ةعا ر ا طالب اجلامعة عن ا تيايلم الدراسي ونعك  اجي
أا التياةعق ( 3912ذ 3913) بدلرغ وزود معن كفعا ن ال العب ا الدراسعة لالتحيعيلذ يث وعتكر ال عياب 

ورتب  ارتباطا  اجيابيا  مع التفي، الدراسيذ لأ ه كلما زادب مشكالب التياةق اسف  مستييف التحييل عند 
 .  لبنا  على ذلف ميكن الفي  أاَّ الفر  الااين قد حتفق(. 3001ذا اجلبيرب لاحلمداين)ال الب 

تيجععد ةععرل، دالععة ا يععائيا  بعع  متيسعع اب درجععاب طلبععة جامعععة أم " :لمععن أجععل ا تبععار الفععر  الاععاين
اجلعععن  ذلاملسعععتييف :ا مفيعععا  الر عععا ععععن اج تيعععار الدراسعععي لةفعععا  ا  متاععع اب ( معععن اجلنسععع )الفعععريف

 ".لدراسيالدراسيذل اج تيار ا
معععن أجعععل ا تبعععار اعععتا الفعععر ذ ُ سعععبت املتيسععع اب احلسعععابية لاجكراةعععاب املعياروعععة لعععدرجاب طعععالب 

مععن كليعععاب  تلفععة علععى مفيعععا  الر ععا عععن اج تيعععار الدراسععيذ كمعععا ( عينعععة الدراسععة) جامعععة أم الفععريف
اروعةذ ل للعت البيا عاب ج تبار دجلة الفرل، بع  املتيسع اب احلسعابية لاجكراةعاب املعي( ب) ُ سبت قيمة

 ( :1)لذلف كما اي مدل ة ا اجلدل  رقم (  spss)باستخدام الرب اما اإل يائي 
 (3)الجدول رقم 

لدرجات طالب وطالبات جامعة أم القرى على مقياس ( ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 .س، والمستوى الدراسي، واالختصاص الدراسيالرضا عن االختصاص الدراسي استناياً إلى متغيرات الجن

 (ب)قيمة خ م ا املتا اب
 *32ذ3 02ذ31 10ذ00 331 ذكير اجلن 

 32ذ31 01ذ03 303 ا اا 
 **   92ذ3 91ذ31 20ذ00 309 األدىن املستييف الدراسي

 09ذ31 91ذ03 330 األعلى
 03ذ0 12ذ33 31ذ02 313 علمي اج تيار الدراسي

 33ذ32 31ذ02 391 أديب
اجكععرا  :ا ( خ)املتيسعع  احلسععايبذ ل تشعع  :ا ( م)ا  عععدد أةععراد العينععة ل تشعع  ( ا) يععث تشعع  

 (.  t-test) ا  اج تبار التائي( ب)لتش   املعياربذ
 03ذ0دالة عند مستييف**    00ذ0دالة عند مستييف*  

علعى ( 03ذ0) يائيا  عند مسعتييف وتجح لنا لجيد ةرل، دالة ا( 1)من  ال  استعرا  اجلدل  رقم 
مفيا  الر ا عن اج تيعار الدراسعي بع  درجعاب العتكير لاإل عاا ليعاحل العتكير معن طعالب جامععة أم 

لتشعع  اععتغ النتععائا ا  أا ر ععا طععالب جامعععة أم الفععريف أكاععر قععين مععن ر ععا ال البععاب بفععار، دا ئ . الفععريف
 روععة أكععرب ا ا تيععار ا تيايععالم الدراسععية مععن  لاععتا وعععين أا طععالب جامعععة أم الفععريف لععدولم. ا يععائيا  
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ال البعععابذ  يعععث وسعععت يعيا ا تيعععار اعععتغ اج تيايعععاب ا كليعععاب ميكعععن أا تكعععيا بعيعععدن ععععن أمعععاكن 
أمعا ال البعاب ةععا ماعل اعتغ .سكنلمذ لوتحمليا ما ورتتعب علعى ذلعف معن  ففعاب مادوعة لبععد ععن األسعرن

ج تيعار الدراسعي جيعب أا وكعيا قروبعا  معن سعكن أسعران ا ياراب تكعيا يععبة علعيلنذ اذ أاَّ ا تيعار ا
 .من أجل استمرار التيايل لرعاوة األال فن

علعععى مفيععععا  الر عععا عععععن ( 03ذ0)عنعععد مسععععتييف )لعععة ا يععععائيا  اكمعععا وتجععععح لنعععا أوجععععا  لجعععيد ةععععرل، د
يو  طلبععة املسععت)مععن املسععتييف الدراسععي األدىن( العينععة الكليععة)اج تيععار الدراسععي بعع  درجععاب ال ععالب 

لياحل ( طلبة املستيو  السابع لالاامن)لب  درجاب ال الب من املستييف الدراسي األعلى ( الاالث لالرابع
أكار ر ا عن ا تيايالم ( من اجلنس )أب أا طالب املستييف األدىن . طالب املستييف الدراسي األدىن

معن ( معن اجلنسع )بع ا ال عالب لميكعن تفسع  ذلعف (. معن اجلنسع )الدراسية من طالب املستييف األعلى 
املسعتييف األدىن قععد ا تعارلا ا تيايععالم الدراسعية مبععا وتفعق لقععدرالم لميعيفمذ لأهنععم أكاعر جدوععة ل روععة ا 
ا تيععار ا تيايععالم الدراسععية مععن ال ععالب مععن املسععتيواب العليععاذ  ايععة بعععد ا جععمام عععدد مععن كليععاب 

كمعععععا أا تيجيعععععه ال عععععالب لارشعععععادام ا   سعععععن ا تيعععععار . املعلمععععع  لكليعععععاب الرتبيعععععة للبنعععععاب ا  اجلامععععععة
ا تيايالم الدراسية ا السنياب األ  ن استنادا  ا  ما ميتلكي ه من قعدراب لامكا يعاب تع اللم للنجعاخ 

لاتا ما أديف ا  لجيد ةرل، لا حة ا الر عا ععن اج تيعار الدراسعي . لالتخرجذ قد زاد بشكل لا ح
 .  لياحل طالب املستيواب الد يا

مععن )مععن جا ععب آ ععر أظلععرب النتععائا عععدم لجععيد ةععرل، دالععة ا يععائيا  بعع  متيسعع  درجععاب ال ععالب 
مععن اج تيايععاب ( مععن اجلنسعع )مععن اج تيايععاب العلميععة لبعع  متيسعع  درجععاب ال ععالب ( اجلنسعع 

لعنعد مفار عة متيسع  درجعاب ال عالب علعى مفيعا  . األدبية على مفيا  الر عا ععن اج تيعار الدراسعي
 ععا عععن اج تيععار الدراسععي لععديف العينتعع  بالنلاوععة الععمععى ملفيععا  الر ععا عععن اج تيععار الدراسععي الر 

يعععالم ايت احعععد أا ال عععالب ا كلتعععا العينتععع  را عععياا ا   عععد معععا ععععن ( درجعععة 303)لالعععتب وسعععالب 
ر ذ لاتا التشابه الكبع  بع  درجعاب العينتع  علعى مفيعا  الر عا ععن اج تيعا(بشكل متيس )الدراسية 

قد ا تارلا ا تيايالم الدراسية عن ر ا ا   د ماذ لأا ( من اجلنس )الدراسي ود  على أا ال الب 
التيجيععه لاإلرشععاد مععن قبععل املختيعع  ا املععدار  الاا يوععةذ لمععا وفععدم مععن تيجيلععاب لارشععاداب مععن  ععال  

دراسية ا اجملال  العلمي لسائل اإلعالمذ كاا فا ت ث  مباشر على  سن ا تيار ال الب ج تيايالم ال
 .لبنا  على ذلف ميكن الفي  أا الفر  الرابع قد حتفق. لاألديب

تيجعد ةعرل، دالعة ا يعائيا  بع  متيسع اب درجعاب طلبعة جامععة أم :" لمن أجل ا تبعار الفعر  الاالعث
لاج تيعار اجلن ذ لاملستييف الدراسعيذ :ا  متا اب  لةفا  ا  التياةق النفسي لاججتماعي الفريف ا مفي

 ".الدراسي
معن ( عينعة الدراسعة)ُ سبت املتيس اب احلسابية لاجكراةاب املعياروة لدرجاب طعالب جامععة أم الفعريف

ج تبعععار دجلعععة الفعععرل، بععع  ( ب)اجلنسععع  علعععى مفيعععا  التياةعععق النفسعععي لاججتمعععاعيذ كمعععا ُ سعععبت قيمعععة
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ذ لكا ت  (spss)باستخدام الرب اما اإل يائي  املتيس اب احلسابية لاجكراةاب املعياروةذ لُ للت البيا اب
 (: 2)كما اي مي حة ا اجلدل  رقم 

 (8)الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب وطالبات جامعة أم القرى على مقياس التوافف النفسي 

 .الدراسيواالجتماعي وفقاً إلى متغيرات الجنس ، والمستوى الدراسي، واالختصاص 
 التياةق اججتماعي التياةق النفسي املتا اب

 ب خ م ا (ب) خ م ا
 **92ذ1 31ذ9 11ذ00 331 921ذ0 1ذ9 32ذ23 331 طالب اجلن 

 91ذ1 01ذ02 303 21ذ9 30ذ21 303 طالباب
املسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتييف 

 الدراسي
 *03ذ3 31ذ9 30ذ01 330 99ذ3 1ذ9 3ذ21 330 األعلى
 20ذ9 23ذ03 309 02ذ9 22ذ23 309 األدىن

اج تيععععععععععععععععععععععععار 
 الدراسي

 *33ذ3 39ذ9 91ذ03 313 21ذ0 12ذ9 31ذ23 313 علمي
 92ذ9 91ذ00 391 01ذ9 01ذ23 391 أديب

اجكععرا  :ا ( خ)املتيسعع  احلسععايبذ ل تشعع  :ا ( م)ا  عععدد أةععراد العينععة ل تشعع  ( ا) يععث تشعع  
 . (t-test)ا  اج تبار التائي( ب)املعياربذل تش  

 00ذ0دالة عند مستييف*        03ذ0دالة عند مستييف**  
وتجح لنا لجيد مستييف تياةق  فسي لاجتماعي اجيايب مرتفع لديف طعالب ( 2)من  ال  اجلدل  رقم 

بع  درجعاب ( 03ذ0)لطالباب جامعة أم الفريفذ كما وتب  أوجا  لجيد ةعرل، دالعة ا يعائيا  عنعد مسعتييف 
لاتا وش  ا  أا مستييف التياةق . التياةق اججتماعي لياحل عينة اإل ااال الب لال الباب على مفيا  

أمععا ا .مععن مسععتييف التياةععق اججتمععاعي عنععد الععتكير( بفععار، دا  ا يععائيا  )اججتمععاعي عنععد اإل ععاا أعلععى
مفيا  التياةق النفسي ةفد كاا مستييف التياةق النفسي عنعد ال البعاب أةجعل معن مسعتييف التياةعق النفسعي 

 .ل البذ للكن اتغ الفرل،   تكن دالة ا يائيا  عند ا
تتع ثر ببيئتعه املادوعة لاججتماعيعة لتع ثر ( من اجلنسع ) لميكن تفس  ذلف ب ا شخيية ال الب اجلامعي

لا عمليععععة التياةععععق النفسععععي لاججتمععععاعي ةعععععا الر ععععا عععععن . ةيلععععاذ لتكععععيا شخيععععيته  تاجععععا  فععععتا التفاعععععل
ملتا اب امللمة ا ا داا التياةق لديف ال البذ لوبدل أا ر ا ال البعاب اج تيار الدراسي وُعدب أ د ا

عععن ا تيايععالم الدراسععية قععد سععاام اجيابيععا  ا رةععع مسععتييف تععياةفلن النفسععي لاججتمععاعي بشععكل أةجععل 
 .من ال الب

لاألدىن  أما ةيما خي  املستييف الدراسيذ ةلم حد ةرلقعا  دالعة ا يعائيا  بع  املسعتيو  الدراسعي  األعلعى
بع   ( 00ذ0)أما ا التياةق اججتماعي ةفد لجدب ةعرل، دالعة ا يعائيا  عنعد مسعتييف . ا التياةق النفسي

لاععتا وعععين أا طععالب .املسععتيو  الدراسععي  األعلععى لاألدىن ليععاحل ال ععالب مععن املسععتييف الدراسععي األعلععى
التيايعععل معععع أعجعععا  ايئعععة التعععدرو ذ  املسعععتيواب الدراسعععية العليعععا قعععد اسعععتفادلا معععن ا عععرباب اجلامعيعععة ماعععل
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لالتيايل افاد  مع الزمال ذ لاجشرتاك ا األ دوة ال البيةذ ما أثعر بشعكل أةجعل ا تعياةفلم اججتمعاعي 
 . باملفار ة مع طالب السنياب الدراسية األل  لالاا ية

طععععالب  لةيمععععا خيعععع  اج تيععععار الدراسععععيذ ةفععععد تبعععع  أوجععععا عععععدم لجععععيد ةععععرل، دالععععة ا يععععائيا  بعععع 
أمعا ا التياةعق اججتمعاعي ةفععد . اج تيايعاب العلميعة لطعالب اج تيايعاب األدبيعة ا التياةعق النفسعي

بعععععع  طععععععالب اج تيايععععععاب العلميععععععة لطععععععالب ( 00ذ0)لجععععععدب ةععععععرل، دالععععععة ا يععععععائيا  عنععععععد مسععععععتييف 
طعالب  لاعتا وععين أا. اج تياياب األدبية ا التياةق اججتمعاعي ليعاحل طعالب اج تيايعاب العلميعة

اج تيايعععاب العلميعععة أسعععرخ تكيفعععا  معععع  ععععام اجلامععععة لمت لبالعععاذ لمعععع زمالئلعععم لأسعععاتتلم معععن طعععالب 
يععالم الدراسععية وكععيا امتععدادا  لشخيععيالمذ ايت للععتلف ةعععا ا تيععار ال ععالب ج. دبيععةاج تيايععاب األ

ب التب وستفيد من ةرر ةال ال. لحماللة جستخدام أساليب تياةفية معينة ا اطار دراستلم لمع زمالئلم
التعلم املختلفة لةعرر الت عير الشخيعي املتعياةرن ا اجلامععة معن مكتبعاب ل تعرباب لمعن األ شع ة ال البيعة 

لاتا وتفق مع ما ذكرته  داد . املختلفةذ وستفيد أكار من زمالئه التون ج وستفيدلا من مال اتغ الفرر
ز بالتفاعالب البينشخيية للمعتعلم معع الرةعا،ذ لمعع ب ا التعلم ادا ا سيا، اجتماعي لوتمي( 3993)

 . املعلمذ لمع األسرنذ لبالتا  وُعدب كل من ادراك التاب لادراك اآل رون جز ا  متيال  بالعملية الرتبيوة
 :االقرتحات -12

 :املفرت اب التاليةبا  ي  ما أسفر عنه البحث من  تائا ةعا البا ث وتفدم 
ادوة ا جامعة أم الفريف لكل من ال الب لال البعاب لتععدول اةااعالم كعي اقامة براما ارش -16-1

بع  اج تياياب الدراسيةذ لكي بع  األعما  ا اجملتمع السعيدبذ لاليت تعد  رلروة ا املسااة ا 
 .تشايل عدد أكرب من طالب اجلامعة بعد التخرج

م الفعععريف هبعععد  تعروعععف طلبعععة التعلعععيم يععع  ا جامععععة أتخة  عععدلاب تربيوعععة معععن قبعععل املاقامععع -16-6
الاا يب لاجلامعي بسي، العمل ا اململكة العربية السعيدوةذ لمساعدلم على ا تيار الدراسة لاج تيار 

 .الدراسي املناسب 
اجعرا  املزوعد مععن البحعيا ا جمععا  الر عا عععن اج تيعار الدراسععي علعى عينععاب أ عريف مععن  -16-3

مل جامعاب عدودن ا اململكة العربيعة السععيدوةذ ألا ذلعف وسعلم معن طالب جامعة أم الفريفذ حبيث تش
 .امكا ية
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 املراجع

 :املراجع العربي  -

 لععيت التحفععت باجلامعععة افاايععة عععندرجععة ر ععا طلبععة الدةعععة األل  ا(. 3003). حممععد أبععي قععدو ذ -
 .91-01 ذ(11) اجمللة الرتبيوةذ. ا رباب لا دماب اليت قدمتلا فم اجلامعة

التياةععق مععع اجملتمععع اجلععامعي لعالقتععه باجةععاغ  (.3001). سععيف احلمععداينذل  عبععد احلسعع  اجلبععيربذ -
 1ُعمااذ  .جملة العليم الرتبيوة لالنفسية. كي اج تيار الدراسي لبع  املتا اب لديف طلبة جامعة املرج

 .11-12 ذ(3)
  لاججتمععاعي بالتحيعيل الدراسععي لععديف عالقععة التياةعق اج فعععا(. اععع3209). اجلرجعالبذ زوععاد علعي -

 .جامعة أم الفريف رسالة ماجست     منشيرنذ كلية الرتبية ذ .ال الب الياةدون بامعة أم الفريف
التفاعععععل اججتمععععاعي ا احليععععان الييميععععة ل لبععععة جععععامعي  لالفععععرل، بعععع   (.3993). وععععا    ععععدادذ -

 .100-399 ذ(1)31  ذدراساب .دراسة ا احلفل ال بيعي :اجلنس  ةيه
الر عععا ععععن الدراسعععة لعععديف طعععالب الرتبيعععة ا ايعععة لعالقتعععه بعععبع   (.3002). العععداااذ مععع   سععع  -

 .املععع متر السعععنيب احلعععادب عشعععر ملركعععز اإلرشعععاد النفسعععي  (.دراسعععة ميدا يعععة) املتاععع اب النفسعععية لاججتماعيعععة
 .921-939ذ 3م جامعة ع  ا ذ: الفاارن
دراسعة ععرب  -ز الجب  لعالقته بالر ا عن اج تيار الدراسيمرك (.3992). علي حممد الدوبذ -

افيئعة امليعروة العامعة : نالفاار  .3ج. عُما ية -سعيدوة-حبيا ا علم النف  على عيناب ميروة . جاروة
 .339-393 ذللكتاب

ا جمعاجب الدراسعة لالعمعل اةاااب طلبة جامعة الكيوت كي مسعتفبللم  (.3003). أ  يا رمحةذ -
 .310-339  ذ(3) ذجملة احتاد اجلامعاب العربية للرتبية لعلم النف  .لالد ل

ذحبعث مفعدم ا  النعدلن األل  3000تيقعاب الشباب ملشعكاللم ععام  (.3991). كامل الزبيدبذ -
 .الرباا :لعلم النف  باملارب

كععي  اةااععاب طععالب كليععاب املعلمعع  ا اململكععة العربيععة السعععيدوة(. 3009). أمحععد حممععد الععزعيبذ -
  ذ(3) 33 ذجملععة العلععيم الرتبيوععة لالنفسععية .ملنععة التععدرو  لعالقتلععا بععاتزاهنم اج فعععا  لحتيععيللم الدراسععي

331-329  . 
 التياةععق الدراسععي لععديف ال لبععة لال البععاب السعععيدو  لامليععرو  (.3991). ابععراايم سععا  اليععباطيذ -

 .309-311 ذ(20) 33 ذاجمللة الرتبيوة .(دراسة مفار ة)
 .جامعة أسييا .مفيا  التياةق (.3990).  نفي غذحممد علي؛ حمميدذيرب  -
جلمعيعععععة امليعععععروة ا .الر عععععا ععععععن الدراسعععععة لعالقتعععععه باحلاجعععععاب النفسعععععية (.3991). حممعععععد ال يعععععبذ -

 .ألحلي امليروة :الفاارن ذ0 .للدراساب النفسية
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األكعادميي لعالقتععه دراسعة جةااععاب ال عالب كعي املرشععد  (.3992). السععادن  سع ل  أمحعد عبعادنذ -
 .311 -301 ذ(1)ذ جملة اإلرشاد النفسي .بالر ا عن الدراسة لمستييف التحييل الدراسي

جملعععة العلعععيم  .مشعععكالب طلبعععة جامععععة اإلمعععاراب العربيعععة املتحعععدن(. 3001). عبعععد احلميعععدذ ابعععراايم -
 .11-11 ذ(3)39 جامعة اإلماراب العربيةذ ذاإل سا ية لاججتماعية

النلجعة  :الفعاارن .ا تبعار الر عا ععن الدراسعة بكليعاب الرتبيعة (.3990). د الكعرميجمدب عب  بيبذ -
 .امليروة
دار  :بععع لب .اليعععحة النفسعععية لالتفعععي، الدراسعععي (.3990). معععد ت عبعععد احلميعععد عبعععد الل يعععفذ -

 .النلجة
اجمللعععة  .الر عععا ععععن احليعععان اجلامعيعععة لعععديف طعععالب جامععععة الكيوعععت (.3991).  سعععن عبععد الل يعععفذ -

 .121-101ذ (21) ذ33 ذبيوةالرت 
الر ععا عععن اج تيععار الدراسععي لعالقتععه باجسععتعداد  (.3003). علععيذ عبععد احلميععدل  عععيادذ أمحععد -

جامععة عع  : الفاارن .امل متر السنيب الاامن ملركز اإلرشاد النفسي .اججتماعي لديف طالباب كلية التمرو 
 .010-011ا ذ 

 .األحلي امليروة :الفاارنذ (مرتجم: عامااحممد ) .ا تبار التياةق(.ب.ب)اييم بل  -
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