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أثر جنس الطالب وصفه الدرادي  يي  اليف يال امجيييال  اليدردي  ليد        
 .ل نة ين طلبة اليرحلة الثانو ة ي  األردن

 
 عبد اللطيف مومين*د. 

 
 اليلخص

 
تهدد ا در سد ددح درة رلددح كرددع درستدد  لددي  اددتما درتسلدد  دلدت دد ل  در  س دد  ردد ا لل ددح  ددي 

بدح در حللدح درن يم ددح ألد  د سإنى مكردع  ثحألددح ر دح  ت لدح در دد ف م ت لدح در د  در سد دد  ألد  إسدددح طل
( ط ربدد و مط ربددح  ددي طلبددح در حللددح 375درتسلدد  دلدت دد ل  در  س دد ن متسميددل لل ددح در سد ددح  ددي  

رلثددد م  درن يم دددح در لتة دددلي ر ر ددد دسة درن يم دددح درت رثدددح ر   ح دددح درتحرلدددح مدرتثلدددل  ألددد   ة أل دددح ل لدددمن
ن مرتة لدده فدد ا در سد ددح طبدده للددع درثل ددح   لدد ة درتسلدد  دلدت دد ل  2007/ 2006 سد   ددردد

 در  س  ن
 متمصلل در سد ح كرع در ت ئج دآلتلح: 

كن رإدء درطلبح أل    ل ة درتسل  دلدت  ل  در  س   درسل ى مرإدءف  أل  در   لت درنال ح  -
ر ثل ليى م مادد  درط ردد   ددي در  س ددح مد إدس  رلتسلدد  دلدت دد ل  در  س دد   لالاددح درط ردد  ردد 

مدر  دددد مى م مادددد  درط ردددد   ددددي در تدددد ط ت در  س ددددلح(   ثدددد ن ألدددد  در اددددتما در تم دددد  رلتسلدددد  
دلدت  ل  در  س  ى أل  للي ك ن رإدء درطلبح أل    د ل لالادح درط رد  رئ الئدع   دا ألد  در ادتما 

 در حتفا رلتسل  دلدت  ل  در  س  ن
ح كل  ئلح أل  درتسل  دلدت  ل  در  س  ى مأل   ال دح   د لت ألحللدح ف  ك ألحمق ذدت إلر -

رلتسل  دلدت د ل  در  س د  مفد : لالادح درط رد  رئ الئدعى م ماد  درط رد   دي در  س دح مد إدس  
 مدر   مى م ما  درط ر   ي در ت ط ت در  س لحى تثئا كرع در  فى مر  رح درط رب تن

رتسلدددد  دلدت دددد ل  در  س دددد  درسلدددد ى مألدددد  رلدددد  ف دددد ك ألددددحمق ذدت إلرددددح كل دددد ئلح ألدددد  د -
در   لت درفحللح رلتسل  دلدت  ل  در  س   مفم  ما  درط ر   دي در  س دح مد إدس  مدر  د مى 

 تثئا كرع در   در سد  ى مر  رح طلبح در   د مل درن يمين 

لد   د  ألحمق ذدت إلرح كل  ئلح أل  درتسل  دلدت  ل  در  س د  تثدئا كردع درتف  رلف ف  ك -
 رلي د ف درط ر  مصفع در سد  ن 
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 :املؼدمة – 1

هػا، ويتفاعػم معهػاذ وذلػ  فييعّد الفرد كائناً اجتماعياً يعيش ويقضي معظم وقتػو   ااعػة يػ ور ويتػ ور 
نية على الثقة املتبادلة، ساعياً إىل  فراد اجلماعة، تكوف مبعالقات اجتماعية سليمة وناجحة بهبدؼ تكوين 

أف يكوف أكثر قبواًل وأحب إليهم. فالفرد يسعى لتحقيق مزيد من التقبم االجتماعي، الذي يشعره بقدرتػو 
علػى التكيػف السػليم   املواقػػف اةياتيػة املدتلفػة. ويعػد التكيػػف سػلوكاً يقػـو بػو الفػػرد ليتعػايش مػ  ا ػػي  

لسلوؾ نتيجة قدرات واستعدادات وميوؿ خاصة بو، إذ تعمم تل  القدرات الذي يعيش فيو، ويكوف ىذا ا
 وامليوؿ على إحداث التغريات   سلوكو، لينسجم سلوكو م  ما تقبلو اجلماعة وترضى عنو. 

رسػم بيشري مفهـو التكيف   علم النفس إىل فهم اإلنساف لسلوكو وأفكاره ومشاعره بدرجة تسػم  لػو 
. ويعرفػو علمػاا الػنفس ب نػو تفاعػم (Allen, 1995)وط اةيػاة املدتلفػة ومطالبهػا اسػرتاتيجية ملواجهػة ضػغ

الفػػػرد مػػػ  بيكتػػػو، فكػػػم فػػػرد اػػػاوؿ جهػػػده أف يكػػػاف  مػػػن أجػػػم حاجاتػػػو، وي ػػػم إىل أىدافػػػو. وإف مفهػػػـو 
 التكيف يستددـ عند اةديث عن عالقة الفرد بالبيكة مبجاالهتا املدتلفػة مثػما األسػرة، واملدرسػة، والعمػم،

ميػ  أاػػكا ا جبوغريىػا. فػالتكيف اجليػد يكػوف   قػدرة الفػرد علػى قطػي العقبػات البيكيػة وصػعوبات اةيػاة 
(Mcauliffe & Erikson, 1999) . 

 :الًؽقف االجًؿاعي -2

يشػػري مفهػػـو التكيػػف االجتمػػاعي إىل  التغػػري   السػػلوؾ الػػذي فػػب أف يظهػػره الفػػرد كػػي ينسػػجم مػػ  
كيػف االجتمػاعي ، أمػا قولػد وكلػب فقػد عرافػا الت(Howard, 1964, p 75) اجلماعػة الػي يعػيش معهػا 

العالقة املنسجمة بني األفراد والظروؼ واملواقف واألفراد الذين يعيشوف   بيكتو الطبيعيػة واالجتماعيػة ب نو  
(Gould & Kelb, 1968, p 74) وأاػار قػابلن ،(Chaplin, 1971, p 462)  إىل أف التكيػف

 يشري إىل  تعلم أمناط السلوؾ الضرورية، أو تعديم العادات السائدة حبيث تتفق م  اجملتم  . االجتماعي 
يعّد التكيف االجتماعي عملية يستطي  هبا الفرد أف اقق نوعاً من التػوازف   عالقاتػو االجتماعيػة الػي 

لتكيػػػف إال هبمػػػا و ػػػاا هبػػػا يسػػػتطي  إاػػػباع حاجاتػػػو   حػػػدود وقافػػػة اجملتمػػػ ، وإف ىنػػػاؾ معيػػػارين ال يػػػتم ا
ا وىو اسػتواا الشد ػية، وعػدـ اعتال ػا   مكوناهتػا اجلسػمية وال ػحية والعقليػة والنفسػية، در ثل س درذدت 
ا وىػػو سػػالمة عمليػػات التنشػػكة االجتماعيػػة، واسػػتيعاب وقافػػة اجملتمػػ  مبػػا فيهػػا مػػن جوانػػب مدر ثلدد س دربل دد 

 (.6991د، قانونية وأخالقية لتتكامم م  بعضها بعضاً )أمح
كمػا يتطلػػب التكيػف االجتمػػاعي السػعادة مػػ  االخػرين، وااللتػػزاـ ب خالقيػات اجملتمػػ ، ومسػايرة املعػػايري 
االجتماعيػػػػة وقواعػػػػد الضػػػػب  االجتمػػػػاعي، والتغيػػػػري االجتمػػػػاعي، واألسػػػػاليب الثقافيػػػػة السػػػػائدة   اجملتمػػػػ ، 

م ىػذا تقبم نقدىم، وسهولة االختالط هبػ، و والتفاعم االجتماعي السليم، والعالقات الناجحة م  االخرين
 فضاًل عن السلوؾ العادي م  اجلنس االخر، واملشاركة   النشاطات االجتماعية مما يعمم كم ذل  

 (.8002االجتماعية للفرد )بطرس، و على حتقيق ال حة النفسية 
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هبػا عالمػات التكيػف الوصػوؿ إىل حالػة مػن التػوازف، يظهػروف   اي  مػراحلهم النمائيػة  األفراد ااوؿو 
االجتماعي، حىت يسهم عليهم التكيف م  االخرين، والتكيػف مػ  املتطلبػات البيكيػة، وايػم األفػراد إىل أف 
يكونوا أكثر إاباعاً وسعادة واسرتخاا. وكذل  ايم األفراد   مراحم منوىم الي تتسم بعدـ التوازف إىل أف 

أهنم قد يظهػروف كثػرياً مػن املشػكالت السػلوكية ومشػكالت   يكونوا متوترين ومرتددين، وغري آمنني، كما 
(. وىذا ما أكده كػم مػن 6991التكيف م  األفراد االخرين، ومشكالت   اةياة ب ورة عامة )ال احل، 

(Cowan, Cohn & Person, 1996)  إذ أاػاروا إىل أف سػوا التكيػف االجتمػاعي مػن العوامػم البػارزة
املشػػكالت السػػلوكية كاالضػػطرابات النفسػػية والتػػوتر والف ػػاـ، وسػػوا العالقػػات  الػػي بلػػب للفػػرد كثػػرياً مػػن

 واضطراهبا بني الفرد واجلماعة، وأحياناً اجلنوح، وترؾ البيت. 
يػػػرري سػػػريز أف البيػػػت واألسػػػرة يقػػػدماف للفػػػرد البيكػػػة االجتماعيػػػة األوىل، كمػػػا اػػػدداف أوؿ اباىاتػػػو  ػػػو 

سػػتقبم، فاسػػتمتاع الطفػػم بػػاماات االجتماعيػػة يسػػاعده علػػى تطػػوير النػػاس، والنشػػاطات االجتماعيػػة   امل
اباىات إفابية  وىا، ويرغب بإعادهتا، أما إذا قادتو خااتو إىل عكس ذل ، فإنو سوؼ يتجنػب النػاس، 

. ومػػ  (Sears,1977)ي ػاعػػػو االجتمػوظ   تكيفػػػألف نوعيػة التػػدريب الػػذي سػػيتلقاه الطفػػم لػػو تػػ وري ملحػػ
ئػػػرة العالقػػػات االجتماعيػػػة للطفػػػم، يػػػدخم الطفػػػم   عالقػػػات جديػػػدة، حػػػني فػػػد نفسػػػو مضػػػطراً اتسػػاع دا

إلقامة عالقات اجتماعية خارجية، ويتوقف جناح الطفم   عالقاتو االجتماعية امارجية على نوع امػاات 
سػػليمة اققػػوف االجتماعيػػة الػػي تلقاىػػا   املنػػزؿ. فاألطفػػاؿ الػػذين نػػت تنشػػكتهم تنشػػكة قائمػػة علػػى أسػػس 

تكيفػػػػػاً اجتماعيػػػػػاً أفضػػػػػم مػػػػػن غػػػػػريىم، ألف أىػػػػػم صػػػػػور السػػػػػلوؾ االجتمػػػػػاعي الػػػػػالـز للنجػػػػػاح   التكيػػػػػف 
 (. 6999االجتماعي تبدأ بالظهور   ىذه املرحلة )أبو حطب، 

 الًؽقف االجًؿاعي املدرسي: - 3

ي تزودىم باماات املتنوعة، تعّد املدرسة امل سسة الرتبوية الي يقضي فيها الطلبة معظم أوقاهتم، وىي ال
وهتيػػػكهم للدراسػػػة والعمػػػم، وتعػػػدىم الكتسػػػاب مهػػػارات أساسػػػية   ميػػػادين  تلفػػػة مػػػن اةيػػػاة، وىػػػي تػػػوفر 
الظػػػروؼ املناسػػػػبة لنمػػػػوىم جسػػػػمياً وعقليػػػػاً واجتماعيػػػػاً. ًو يعػػػػد دور املدرسػػػػة مق ػػػػوراً علػػػػى تزويػػػػد املػػػػتعلم 

ـ امػػدمات الرتبويػػة املسػػاعدة علػػى حتقيػػق أىػػداؼ العمليػػة باملعػػارؼ واملعلومػػات، بػػم أصػػبحت املدرسػػة تقػػد
الرتبويػػة السػػلوكية واملعرفيػػة ا ادفػػة إىل بنػػاا اد ػػية الطالػػب، وحتقيػػق مبػػادئ التكيػػف النفسػػي واالجتمػػاعي 

 لديو. 
فاالباىات اةديثة   الرتبية تنادي بضرورة تضمني املدرسة خططاً تربوية وبرامج إراادية ال تتجزأ عن 

ناىج الدراسية ملساعدة املتعلمني على التغلب على مشكالهتم النفسية واالنفعالية، وذل  هبدؼ إحداث امل
عمليػػة التكيػػف لػػدري الطلبػػة عمومػػاً داخػػم املدرسػػة وخارجهػػا وفػػق اسػػرتاتيجية معينػػة للدػػدمات التوجيهيػػة 

 (.8002واإلراادية على ضوا الظروؼ واملتغريات ذات ال لة بنمو الطلبة )بطرس، 
 ـو التكيف االجتماعي املدرسي إىل  تالـؤ الطالب م  ما تتطلبو امل سسة الرتبوية من ػري مفهػيش
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استعداد لتقبم االباىات والقيم واملعارؼ الي تعمم على تطويرىا لدري الطلبة  )بن دانيػو والشػيح حسػن، 
املواقػػػػف  ( ب نػػػػو    ػػػػلة تفاعػػػػم الطالػػػػب  00، ص 6999(، ويعرفػػػػو أبػػػػو حطػػػػب )802، ص 6992

 الرتبوية م  النظاـ املدرسي واباىاتو  و املواد الدراسية وعالقتو برفقائو ومعلميو . 
يعػػػّد التكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػي أحػػػد املقومػػػات األساسػػػية الػػػي تسػػػهم   جنػػػاح املػػػتعلم األكػػػادايذ 

يػػز الثقػػة بػػالنفس لػػدري فتكيػػف املػػتعلم مػػ  مػػن حولػػو   املدرسػػة مػػن زمػػالا ومعلمػػني وإداريػػني يػػ دي إىل تعز 
الطالب، وكذل  إىل مزيد من الشعور باألمن النفسي، مما ينعكس على اعوره بالسعادة والراحة الي تعمم 

(. كمػػا يعػػّد سػػوا التكيػػف االجتمػػاعي 8008علػػى دفعػػو إىل مزيػػد مػػن العطػػاا والنجػػاح )اػػريت وحػػالوة، 
املشػػكالت كالفشػػم   الدراسػػة، والتسػػرب مػػن املدرسػػي مػػن العوامػػم البػػارزة الػػي بلػػب للطالػػب كثػػرياً مػػن 

ا مػػػا أكدتػػػو ذ، وىػػػ(Gresham, 1980ذ  Bee, 1989)املدرسػػػة، وغريىػػػا مػػػن املشػػػكالت األكادايػػػة 
 الطالػػب   موقػػف ال اسػػد عليػػو فهػػوتػريازي، إذ أاػػارت إىل أف سػػوا التكيػػف الشد ػػي واملدرسػػي يضػػ  

ماعيػػة، سػواا أكػػاف مػ  أقرانػػو   املدرسػة أـ مػػ  يظهػر مشػتت اجلهػػد يقػاـو مػػا يلػ  عليػػو مػن متطلبػات اجت
أفراد أسرتو، فيتكوف لديو كثري من املشاعر والتوترات الداخلية اةبيسة، وىذه بدورىا تنعكس على حت يلو، 

 . (Terrasi, 1989)ة ػات املضطربػو السلوكػوبلب لو كثرياً من املضايقات، فتبدو علي
ماعي املدرسي على جمموعة من ال فات وام ائص املرتبطة بو،  ويتوقف جناح الطالب   تكيفو االجت

ة، ػػػكاةالة ال حية، واجلنس، والسن، ومستوري اإلجناز األكػاداي، والسػمات املزاجيػة، والعػادات الشد ي
إذ أاػارا  (Caver & Scheier, 1988)ن ػم مػػده كػػذا مػا أكػػ(. وىػ6991و )صاحل، ػوحاتػوري طمػومست

 اً بني مسات الفرد الشد ية وقدرتو على إحداث عملية التكيف. إىل أف ىناؾ تالزم
كما تعّد عالقة الطالب بزمالئو من العالقات ا امة   ا ي  املدرسي، الي تعمم على حتقيق التكيف 
االجتماعي السليم لديوذ وذل  أل ية ااعػة األقػراف لػدري الطالػب. فالطالػب مػ  ااعػة األقػراف يشػاركهم 

امػػات واألفكػػار، ويشػػب  رغباتػػو، وحتقػػق لػػو اجلماعػػة م ػػاحل معينػػة، كمػػا أف اجلماعػػة جمػػاؿ رحػػب   االىتم
لل داقة والزمالة يشػعر فيهػا الطالػب بكيانػو وأ يتػو ووضػعو االجتمػاعي. وبقػدر مػا تشػب  األقػراف حاجػات 

ديػػو )عبػػد ا ، الطالػػب النفسػػية واالجتماعيػػة، بقػػدر مػػا يتحقػػق التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي            ل
8006.) 

وللمعلم دوٌر رئيٌس   إحداث عملية التكيف االجتماعي املدرسي لدري طلبتوذ فػاملعلم حجػر األسػاس 
  العمليػػػة الرتبويػػػة، ولػػػو تػػػ ورٌي واضػػػٌ    اجلانػػػب النفسػػػي للطالػػػب. ألف تػػػوافر بعػػػ  خ ػػػائص األبػػػوة   

إف نكػن مػن نفػوس  –يعونػو، وإف مثػم ىػذا اةػب اد ية املعلم بعلو قريباً إىل قلػوب طلبتػو، ابونػو ويط
منػػاخ نفسػػي  هتيكػػة(. لػػذا فػػب علػػى املعلػػم 8001اقػػق الكثػػري باالبػػاه الرتبػػوي السػػليم )ناصػػر،  –الطلبػػة 

سوي يستطي  مػن خاللػو كسػب وقػة طالبػو، وأف يت ػف بال ػا   معػاملتهم، حبيػث يسػتطي  أف يتعػرؼ 
وذلػ  هبػدؼ حتقيػق مسػتوري عػاٍؿ مػن التكيػف لػديهم الطلبػة  إىل مشػكالت طالبػو ومسػاعدهتم   حلهػا،

 (. 8008)منسى، قاسم ومكاري، 
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وللمنهاج واملادة الدراسية أور بالغ   إحداث عملية التكيف املدرسي لدري الطلبة. إذ فب أال يقت ػر 
فب أف يتضمن املنهاج على اماات املدرسية الي يستطي  أف يقـو هبا الطالب داخم جدراف املدرسة، بم 

(. 6990واف  تلفػػة مػػن األنشػػطة )الزيػػادي،ألػػ تتػػوافراملنهػػاج أمػػوراً أخػػرري قػػرج بالطالػػب إىل البيكػػة حيػػث 
ولكي اقق املنهاج التكيف النفسي املناسب للطلبة يفرتض أف تتوافق  توياتػو مػ  مسػتوري ذكػاا املتعلمػني 

(. إف تنػػوع األنشػػطة 8002واباىػػاهتم )بطػػرس، مائيػػة وميػػو موقػػدراهتم العقليػػة والنفسػػية، وخ ائ ػػهم الن
امل احبة للمنهاج فعم من العمم   املواقف التعليمية أمراً  بباً لنفس املتعلم، ويزيػد   اجنػذاب املتعلمػني 
للمدرسػػة. فالطالػػب  تػػار األنشػػطة الػػي حتقػػق لػػو الرضػػا، كمػػا  تػػار األنشػػطة الػػي تتفػػق مػػ  ميولػػو وقدراتػػو 

عمػػم علػػى إاػػباع حاجاتػػو النفسػػية، ممػػا يػػنعكس علػػى تكيفػػو النفسػػي االجتمػػاعي )منسػػى، واىتماماتػػو، وت
 (.8008قاسم ومكاري، 

 :الدراسات السابؼة -4

ُأجػػػري العديػػػد مػػػن الدراسػػػات الػػػي تناولػػػت التكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػي، وعالقتػػػو بػػػبع  املتغػػػرياتذ 
ن ىػذه الدراسػات دراسػة املنيػزؿ والعبػد ا  وذل  ملػا للتكيػف االجتمػاعي مػن أ يػة   بنػاا الشد ػية. ومػ

( الي هتدؼ إىل معرفة الفروؽ   موق  الضب  والتكيف االجتماعي املدرسي بني الطلبة املتفػوقني 6991)
( طػالب،   اختبػارىم بطريقػة 009حت يلياً والعاديني   ال ف العااػر، وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػن )

ذات داللػػة إح ػػائية بػػني املتفػػوقني حت ػػيليا والعػػاديني علػػى موقػػ   اً ة فروقػػرت نتػػائج الدراسػػظهػػعشػػوائية. وأ
ذات  اً فروقػنتػائج الدراسػة  رًو تظهػ، ملدرسي، ل احل املتفػوقني حت ػيلياً الضب  وأبعاد التكيف االجتماعي ا

 داللة إح ائية   التكيف االجتماعي املدرسي تعزري إىل اجلنس.
لي هتدؼ إىل تق ي العالقة بني جنس الطالب والتزامو بتعليمات ( دراستو ا6991)عاـ وأجرري مسارة 

االنضباط املدرسي من ناحية، وتكيفػو االجتمػاعي املدرسػي مػن ناحيػة أخػرري. ولتحقيػق ىػدؼ الدراسػة   
  تطبيػػق مقيػػاس و ( طػػالب مػػن طلبػػة املرحلػػة الثانويػػة   مػػدارس مدينػػة الرمثػػا مػػن اجلنسػػني، 802اختيػػار )

( واملعػػدؿ للبيكػػة األردنيػػة مػػن قبػػم السػػقار 6992)عػػاـ عي املدرسػػي املعػػد مػػن قبػػم رؤوؼ التكيػػف االجتمػػا
(. وقد أاارت نتائج الدراسة إىل فروؽ ذات داللة إح ػائية   مسػتوري التكيػف االجتمػاعي 6929)عاـ 

بػة املدرسي تعزري إىل مستوري االلتزاـ بتعليمػات االنضػباط املدرسػي، حيػث كانػت تلػ  الفػروؽ ل ػاحل الطل
ذوي االلتػػػزاـ املرتفػػػ  مقارنػػػة بالطلبػػػػة ذوي االلتػػػزاـ املػػػندف ، كمػػػا أاػػػػارت النتػػػائج إىل فػػػروؽ ذات داللػػػػة 

 اإلناث. تعزري إىل اجلنس، ول احل إح ائية   درجة التكيف االجتماعي املدرسي
إىل دراسػة  (Wainright, Russell& Patterson, 2004)وهتدؼ دراسة وينريت وريزؿ وباترسوف 

يػػف االجتمػػاعي   املدرسػػة لػػدري عينػػة مػػن املػػراىقني، ولتحقيػػق ىػػدؼ الدراسػػة طبػػق البػػاحثوف مقيػػاس التك
 ( طالبػػاً 22لقلػػق ومقياسػػاً لتحقيػػق الػػذات علػػى عينػػة م لفػػة مػػن )لالتكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي ومقياسػػاً 

املدرسػػي أعمػػارىم ةسػػة عشػػر عامػػاً. وكشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػن أف الطػػالب ذوي التكيػػف االجتمػػاعي 
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 والطػالب ذو  كػافاملرتف  ىم أقم قلقاً وح لوا على درجات مرتفعػة نسػبياً مبقيػاس حتقيػق الػذات،   حػني  
 التكيف االجتماعي املندف  أكثر قلقاً، وح لوا على درجات مندفضة مبقياس حتقيق الذات.

بػػني هتػػدؼ إىل حبػػث طبيعػػة العالقػػة  (Corey & Stephen, 2006)أمػػا دراسػػة كػػوري وسػػتيفن 
التكيف االجتماعي، والتح يم األكاداي، ومفهـو الذات، واملهارات االجتماعية. وتكونت عينة الدراسة 

( طالبػػػاً مػػػن طػػػالب ال ػػػف الثػػػامن األساسػػػي   إحػػػدري مػػػدارس الواليػػػات املتحػػػدة األمريكيػػػة. 99مػػػن )
والتح ػػيم األكػػاداي، االجتمػػاعي وكشػفت نتػػائج الدراسػػة عػػن عالقػػة إفابيػػة ودالػػة إح ػػائياً بػػني التكيػػف 

أاػػػارت النتػػػائج إىل أف التكيػػػف االجتمػػػاعي يتنبػػػ  بالتح ػػػيم األكػػػاداي بدرجػػػة أفضػػػم مػػػن املهػػػارات  وقػػػد
 االجتماعية ومفهـو الذات.
( إىل معرفػة درجػػة التكيػف املدرسػػي عنػد املتػػ خرين واملتفػوقني حت ػػياًل   8001وهتػدؼ دراسػة ناصػػر )

( مػن 906  اختيار عينػة م لفػة مػن ) وقد تح يم الدراسي   ىذه املادة،مادة اللغة الفرنسية وعالقتو بال
طلبة ال ف الثاين الثػانوي والثالػث الثػانوي املسػجلني   املػدارس الرمسيػة مبدينػة دمشػق. وتوصػلت الدراسػة 
 إىل فػػروؽ دالػػة إح ػػائياً   التكيػػف املدرسػػي تعػػزري إىل اجلػػنس ل ػػاحل الطالبػػات، كمػػا أاػػارت النتػػائج إىل
فػػروؽ ذات داللػػة إح ػػائية   التكيػػف املدرسػػي تعػػزري إىل ال ػػف الدراسػػي، ول ػػاحل طلبػػة ال ػػف الثالػػث 

 الثانوي.
دراسػػتهما الػػي هتػػدؼ إىل بيػػاف أ يػػة  (Wendy & Catherine, 2006)وأجػػرري وينػػدي وكػػاورين 

ري الكليػات العلميػة اجلنس واةياة البيكية   التكيف االجتمػاعي لػدري عينػة مػن طلبػة السػنة األوىل   إحػد
( طالبػاً مػن طلبػة السػنة األوىل   الكليػة. وتوصػلت الدراسػة 166  أمريكػا، وتكونػت عينػة الدراسػة مػن )

إىل أف الطلبػػة الػػذين يقطنػػوف   بيكػػات مناسػػبة أكثػػر تكيفػػاً اجتماعيػػاً مػػن الطلبػػة الػػذين يقطنػػوف   بيكػػات 
 ر أكثر تكيفاً من اإلناث. رومة وقافياً، كما كشفت نتائج الدراسة أف الذكو 

بدراسػة هتػدؼ إىل معرفػة أوػر نػوع املدرسػة الثانويػة الػي قػرج  (Morgan's, 2006) كمػا قػاـ مورجػاف
فيهػػا الطالػػب، واجلػػنس   التكيػػف االجتمػػاعي لػػدري طلبػػة الكليػػات اجلامعيػػة، ولتحقيػػق ىػػدؼ الدراسػػة   

( طالبػػػاً 19تمػػػاعي لػػػدري عينػػػة م لفػػػة مػػػن )( سػػػ ااًل لقيػػػاس التكيػػػف االج69تطبيػػػق اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػن )
( طالباً قرجوا   مػدارس وانويػة خاصػة. 20( طالباً قرجوا   مدارس وانوية اعبية و )89وطالبة، منهم )

ًو تتوصػػم الدراسػػة إىل فػػروؽ ذات داللػػة إح ػػائية   التكيػػف االجتمػػاعي تعػػزري إىل نػػوع املدرسػػة الثانويػػة 
 .اجتماعياً من الطالباارت نتائج الدراسة إىل أف الطالبات أكثر تكيفاً الي قرج فيها الطالب، كما أ
( إىل الكشػػػػف عػػػػن قػػػػوة العالقػػػػة بػػػػني متغػػػػري الثبػػػػات االنفعػػػػا  8001)عػػػػاـ وهتػػػػدؼ دراسػػػػة املسػػػػاعيد 

. ولتحقيػػق ىػػدؼ وطالباتػػو ال ػػف العااػػر األساسػػي املدرسػػي لػػدري عينػػة مػػن طػالبوالتكيػف االجتمػػاعي 
أداتػػػني  ػػػاا اسػػػتبانة الثبػػػات االنفعػػػا ، ومقيػػػاس التكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػي، و  الدراسػػػة   اسػػػتدداـ 

( طالب وطالبػة. وأاػارت نتػائج الدراسػة إىل عالقػة إفابيػة 800ا على عينة الدراسة الي ضمت )متطبيقه
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ج إىل فػروؽ بني متغػري الثبػات االنفعػا  والتكيػف االجتمػاعي املدرسػي عنػد أفػراد العينػة، كمػا ً تشػر النتػائ
 ذات داللة إح ائية   التكيف االجتماعي املدرسي تعزري إىل جنس الطالب.
ذ 8001ذ ناصػر، 6991من خالؿ عرض الدراسات السابقة، أاارت جمموعة من الدراسات )مسػارة، 

Morgans, 2006)  إىل فػػروؽ ذات داللػػة إح ػػائية   التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي تعػػزري إىل اجلػػنس
إىل أف  (Wendy & Catherine, 2006)ث،   حػػني أاػػارت دراسػػة وينػػدي وكػػاورين ول ػػاحل اإلنػػا

ذ املساعيد، 6991عاـ ،  االذكور أكثر تكيفاً اجتماعياً من اإلناث، كما ً تشر دراسات )املنيزؿ والعبد 
ري ( إىل فػػروؽ ذات داللػػة إح ػػائية   التكيػػف االجتمػاعي املدرسػػي تعػػزري إىل اجلػػنس. ممػػا يشػػ8001عػاـ 

 ما يتعلق بالفروؽ بني اجلنسني   التكيف االجتماعي املدرسي.يإىل تعارض نتائج الدراسات السابقة ف
ذ 6991،  اومػػػػن خػػػػالؿ عػػػػرض الدراسػػػػات السػػػػابقة تشػػػػري نتػػػػائج بعػػػػ  الدراسػػػػات )املنيػػػػزؿ والعبػػػػد 

Corey & Stephen, 2006)  أكػاداي إىل أف الطلبػة ذوي التكيػف االجتمػاعي املرتفػ  لػديهم حت ػيم
 مرتف . مما يشري إىل أ ية التكيف االجتماعي املدرسي ودوره   رف  مستوري أداا الطالب األكاداي.

ًو يتطػػػرؽ العػػػرض السػػػابق للدراسػػػات إىل دراسػػػات  ليػػػة وعربيػػػة )  حػػػدود علػػػم الباحػػػث( تكشػػػف 
ذل  قػػػد تكػػػوف بشػػػكم مبااػػػر عػػػن مسػػػتوري التكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػي لػػػدري طلبػػػة املرحلػػػة الثانويػػػة، لػػػ

الدراسػػة اةاليػػة إضػػافة ىامػػة   ىػػذا اجملػػاؿ الػػذي ً يُعػػَ  حقػػو مػػن البحػػث، وممػػا يشػػري إىل أ يػػة الدراسػػة 
 اةالية.   

 :مشؽؾة الدراسة وأسىؾًفا - 5

متعػددة   تواجو امل سسات الرتبوية، ومنها املدرسة،   الوقت اةاضر حتديات عديدة أفرزهتا متغريات 
دة اجتماعيػػػػة ووقافيػػػػة ف الطلبػػػػة يعيشػػػػوف اليػػػػـو   جمتمػػػػ  واقػػػػ  حتػػػػت تػػػػ وريات متعػػػػدتغػػػػري. ألعػػػػاً سػػػػري  ال
االقت ػادية واألسػرية والنفسػية املدتلفػة،  تكالتل  التحديات، فضاًل عن املشػ طالبوحتي  بالوسياسية، 

ة علػى التكيػف مما يبعث على اإلحساس بالتوتر والضيق والقلق، ومما ينعكس سلبياً على قػدرة ىػ الا الطلبػ
 الذي يعّد من أىم مقومات النجاح األكاداي.ي املدرسي، االجتماع

إف الطلبة كغريىم من أفراد اجملتم ،  م دوافعهم وحاجاهتم اجلسمية والنفسية واالجتماعيػة الػي يسػعوف 
ا   إىل إاباعها، ويتوقف مدري تكيفهم على درجة ىذا اإلاباع، لذل  فب على املدرسة أف ت خذ دورى

مساعدة الطلبة من أجم الوصوؿ إىل إاباع تل  اةاجات، وذل  ألف عدـ نكن املدرسة من إاباع ىذه 
اةاجػػػػػػات يػػػػػػ دي إىل نتػػػػػػائج سػػػػػػلبية أ هػػػػػػا فشػػػػػػلهم   حتقيػػػػػػق التكيػػػػػػف االجتمػػػػػػاعي   املدرسػػػػػػة، وي كػػػػػػد 

(Hilgard, 1962) األوػر   تكػيفهم،  أف اماات الرتبوية الي اكتسػبها الطلبػة تعػد إحػدري امل ػادر ذات
 وأهنا تسهم   تنمية قدراهتم على إقامة عالقات إفابية ناجحة   املواقف االجتماعية 

 املدتلفة. 
لػذل  جػػاات ىػػذه الدراسػة هبػػدؼ معرفػػة مسػتوري التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػي، وأوػػر اجلػػنس وال ػػف 

 لة الثانوية   األردف. الدراسي   درجة التكيف االجتماعي املدرسي لدري عينة من طلبة املرح
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 م تة مل در سد ح درة رلح د د رح لي دراؤدرلي درت رللي: 
 ما مستوري التكيف االجتماعي املدرسي لدري طلبة املرحلة الثانوية؟  -
مػاعي املدرسػي، تعػزري (   درجػة التكيػف االجتα  =0.01ىم ىناؾ فروؽ ذات داللة إح ائية ) -

 بينهما؟ لتفاعم إىل اجلنس وال ف الدراسي و ا
 ولقد انبثق عن الس اؿ الثاين الفرضيات ال فرية االتيةا 

قياس مب(   الدرجة الكلية α  =0.01ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إح ائية عند مستوري الداللة ) -
 التكيف االجتماعي املدرسي تعزري إىل جلنس، وال ف، والتفاعم بينهما. 

(   درجػة كػػم جمػاؿ مػػن α  =0.01لداللػػة )لػيس ىنػاؾ فػػروؽ ذات داللػة إح ػػائية عنػد مسػتوري ا -
 جماالت التكيف االجتماعي املدرسي تعزري إىل جلنس، وال ف، والتفاعم بينهما. 

 أهؿقة الدراسة: - 6

إذ  إف اةاجػػػة إىل دراسػػػة التكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػي   املػػػدارس الثانويػػػة مػػػن اةاجػػػات الضػػػػرورية،
صػًة إىل حتقيػق مسػتويات عاليػة مػن التكيػف االجتمػاعي لػدري واملدرسػة خا تسعى امل سسػات الرتبويػة عامػة

طلبتهػػػا، وذلػػػ  هبػػػدؼ حتقيػػػق النمػػػو املتػػػوازف واملتكامػػػم   اد ػػػية املػػػتعلم. فالطالػػػب يػػػدخم إىل املدرسػػػة 
ليوس  معارفو العلمية، وليطور نفسو، وينمي عالقاتو االجتماعية م  الطلبة واملدرسني واإلداريني، وىذا كلو 

و وي ػػقلها ويػ ور   إنتاجػو مسػػتقباًل، ممػا يكػوف لػػو األوػر   تقػدـ اجملتمػػ  وتطػوره عػن طريػػق يبلػور اد ػيت
 رفده ب فراد صاةني لبنائو.

وتػػزداد أ يػػة ىػػذه الدراسػػة   وقتنػػا اةاضػػر،   ظػػم الظػػروؼ اةرجػػة الػػي يعيشػػها اجملتمػػ  األردين عامػػة 
لسػنوات األخػرية جمموعػة مػن املشػكالت السػلوكية واجملتم  املدرسي خاصة والسيما بعد أف اسػتفحلت   ا

ذات الطاب  االجتماعي لدري الطلبة   سائر م سسات التعليم األردنية، وخاصػة   املػدارس الثانويػة، الػي 
حتتضن بني جنباهتا املراىقني الذين يشكلوف جوىر السلوؾ املشكم، مما جعم ىذه امل سسة تعيش أوضاعاً 

عذر معها قيامها بواجباهتا ووظائفها الرتبوية على أكمم وجو. ونتيجة  ذه الظاىرة صعبة، وظروفاً قاسية، ت
اػػهدت العالقػػات الرتبويػػة تػػدىوراً كبػػرياً بػػني أطػػراؼ العمليػػة الرتبويػػة   املدرسػػة الثانويػػة مػػن مػػدير ومعلمػػني 

 وطلبة، وانعكس ذل  سلبياً على تكيف الطلبة االجتماعي   البيكة املدرسية. 
تضػػ  أ يػػة الدراسػػة اةاليػػة   أهنػػا تكشػػف للمراػػدين الرتبػػويني   املػػدارس الثانويػػة عػػن مسػػتوري كمػػا ت

التكيف االجتماعي املدرسي، مما يستدعي منهم ضرورة القياـ ببناا برامج إراادية ونوعية تركز على حتسني 
م ػائص الشد ػية مستوري التكيف االجتماعي املدرسي لدري ى الا الطلبة، ممػا يػنعكس علػى الػة مػن ا

 لديهم الي تعمم على حتفيز حت يم الطلبة األكاداي. 
 :الًعروػات اإلجرائقة - 7
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زمالئػو بالتكيف االجتماعي املدرسيا يق د بو قدرة الطالب على حتقيق عالقاتو االجتماعية البنااة  -
يُعػّا عنػو بالدرجػة الكليػة ومدرسيو، وموقف الطالب من النشاطات االجتماعية واإلدارة والنظاـ املدرسي، و 

 مبقياس التكيف االجتماعي املدرسي املستددـ   ىذه الدراسة. 
 د الدراسة:وحد - 8

 تتحدد نتائج الدراسة اةالية مبا يليا 
اقت رت ىذه الدراسة على عينػة مػن طلبػة املرحلػة الثانويػة   املػدارس اةكوميػة التابعػة ملديريػة  -8-1

 ـ. 8009/ 8001افظة عجلوف وامللتحقني   مدارسها للعاـ الدراسي الرتبية والتعليم    
، ومػػدري جديػػة الطلبػػة واىتمػػامهم ووباتػػو دالالت صػدؽ مقيػػاس التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي -8-2

 أوناا اإلجابة عنو. 
 :إجراءات الدراسة - 9

 جمًؿع الدراسة: -9-1

العلمػػػي واألدا، املنتظمػػػني   املػػػدارس تكػػػوف جمتمػػػ  الدراسػػػة مػػػن ايػػػ  طلبػػػة املرحلػػػة الثانويػػػة للفػػػرعني 
/ 8001اةكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم    افظة عجلوف باململكة األردنية ا امشية للعاـ الدراسػي 

( مدرسػػة 88( مدرسػػة وانويػػة، منهػػا )21( طالبػػاً وطالبػػة ملتحقػػني   )8001ـ، والبػػالغ عػػددىم )8009
 ( طالبة. 6860( مدرسة لإلناث تضم )80و)( طالباً، 6680للذكور تضم )

 :عقـة الدراسة -9-2

( مػدارس وانويػة،   اختيػارىم بالطريقػة 2( طالباً وطالبػة منتظمػني   )091تكونت عينة الدراسة من )
( طالبػػاً مػػن مدرسػػتني للػػذكور، تضػػم 866العشػػوائية العنقوديػػة، إذ كانػػت املدرسػػة وحػػدة االختيػػار، مػػنهم )

( طالب   ال ف الثاين الثانوي، وبلغ عدد الطالبات 601ال ف األوؿ الثانوي، و )( طالب   601)
( 90( طالبػػة مػػن طالبػػػات ال ػػف األوؿ الثػػػانوي و )92( طالبػػة مػػن مدرسػػػتني لإلنػػاث، تضػػػماف )612)

متغرياهتػا  وضػ  توزيػ  أفػراد عينػة الدراسػة وفػق( ي6طالبة من طالبات ال ف الثاين الثػانوي. واجلػدوؿ رقػم )
 )اجلنس وال ف(. 

 (1در  مل سا   
  ت لح در  ف مدر   مألهتمز ا رألحدإ لل ح در سد ح 

 در                 
 در  ف

 در   مع درن ي  درن يمي د مل درن يمي

 866 601 601 ذكمس 

 612 90 92 كي ث

 091 691 620 در   مع

 :أداة الدراسة -9-3
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   ل ة درتسل  دلدت  ل  در  س  : -
ق أغػػراض الدراسػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتدداـ ال ػػورة املعدلػػة ملقيػػاس التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي لتحقيػػ
 بتعديلها لتناسب البيكة األردنية. (6929عاـ)السقار، وقاـ 

( للبيكػة العراقيػة 6992)عػاـ تكوف املقياس األصلي للتكيف االجتماعي املدرسي، والػذي أعػده رؤوؼ 
( فقرات لقياس موضػوعية إجابػات الطلبػة، إذ تغطػي 1جتماعي، منها )( فقرة، تقيس التكيف اال26من )
 ( فقرة أربعة جماالت للتكيف االجتماعي املدرسي وىيا 91)

 عالقة الطالب بالزمالا. -      عالقة الطالب باملعلمني. -
 موقف الطالب من النشاطات املدرسية.  - موقف الطالب من املدرسة واإلدارة والنظاـ.  -

( لإلجابػػة عػػن فقػػرات املقيػػاس تػػدرجياً والوػػي 6992)عػاـ صػػاغ معػػد املقيػػاس األصػػلي رؤوؼ ىػذا وقػػد 
 األبعاد )نعم، ال أدري، ال( حبيث فيب الطالب عن كم فقرة باختيار البديم الذي ينطبق عليو ناماً. 

وعالقتو  ( بتعديم املقياس   دراستو الي تناولت التكيف االجتماعي املدرسي6929)عاـ قاـ السقار 
 بالتح يم األكاداي ليناسب البيكة األردنية. 

 :صدق املؼقاس -9-4

( فقػػػػرة لقيػػػػاس التكيػػػػف االجتمػػػػاعي 91( )6992)عػػػػاـ يتضػػػػمن املقيػػػػاس األصػػػػلي مػػػػن إعػػػػداد رؤوؼ 
( فقرات لقياس موضوعية إجابات الطلبة، وقد قاـ معد املقياس األصلي باستدراج صدقو من 1املدرسي و)

خنبة من أساتذة الرتبية وعلم النفس   جامعة بغدادذ وذل  السػتفتاا آرائهػم   فقػرات خالؿ عرضو على 
غها اللغػػوي، وقػػد   األخػػذ و املقيػػاس مػػن حيػػث ارتباطهػػا باجملػػاؿ الػػذي تنػػدرج حتتػػو، ومػػن حيػػث سػػالمة صػػ

 بآراا األساتذة ا كمني. 
ؿ عرضػػو علػػى جمموعػػة مػػن ( بتعػػديم املقيػػاس، وبالت كػػد مػػن صػػدقو مػػن خػػال6929)عػػاـ قػػاـ السػػقار 

أعضػػاا ا يكػػة التدريسػػػية   كليػػة الرتبيػػػة جبامعػػة الريمػػػوؾ، وذلػػ  إلبػػداا آرائهػػػم حػػوؿ مػػػدري ارتبػػاط فقػػػرات 
غ اللغػوي لكػم فقػرة، ولقػد أخػذ السػقار مبالحظػات الذي تندرج حتتػو، ومػدري سػالمة ال ػو املقياس باجملاؿ 

( فقرات لقياس موضوعية إجابات 1( فقرة و )11من ) تكوف املقياس ب ورتو املعدلةو األساتذة ا كمني. 
 الطلبة، وتوزعت فقرات املقياس على اجملاالت األربعة للتكيف االجتماعي املدرسي كالتا ا 

 ( فقرات سالبة. 2( فقرات موجبة و )1( فقرة، )60عالقة الطالب باملعلمني ) -
 فقرة سالبة.  (66( فقرات موجبة و )2( فقرة، )61عالقة الطالب بزمالئو ) -
 ( فقرة سالبة.66( فقرات موجبة و )1( فقرة، )61موقف الطالب من املدرسة واإلدارة والنظاـ ) -
أمػػا  ( فقػػرات سػػالبة.1( فقػػرات موجبػػة و )1( فقػػرة، )66موقػف الطالػػب مػػن النشػػاطات املدرسػػية ) -

( مػن 1عرضػو علػى )أغراض الدراسة اةالية فقد قاـ الباحث باستدراج دالالت صدؽ املقياس من خػالؿ 
األسػػػاتذة املدت ػػػني   علػػػم الػػػنفس الرتبػػػوي والقيػػػاس والتقػػػوك   جامعػػػة الريمػػػوؾ، وذلػػػ  السػػػتفتائهم   

غ اللغػوي للفقػرات وسػالمتها، و فقرات املقياس مػن حيػث ارتباطهػا باجملػاؿ املنتميػة إليػو، ومػدري وضػوح ال ػ
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ا كمػػوف أي تعػػديم علػػى فقػػرات املقيػػاس  وإضػػافة اقرتاحػػات أخػػرري يراىػػا ا كمػػوف ضػػرورية . ًو يسػػجم
 وجماالتو. 

 :ثيات املؼقاس -9-5

( باسػػػتدراج دالالت وبػػػات املقيػػػاس   البيكػػػة العراقيػػػة الػػػي طػػػور املقيػػػاس  ػػػا، 6992)عػػػاـ قػػػاـ رؤوؼ 
وذل  من خالؿ تطبيقو على عينة استطالعية من طلبة مدارس مدينة بغداد، وقػد اسػتدرج دالالت وبػات 

 (. 0.98ريقة التجزئة الن فية للمقياس، إذ بلغ معامم االرتباط املستدرج هبذه الطريقة )املقياس بط
( بتطبيق مقياس التكيف االجتماعي املدرسي املعدؿ للبيكة األردنيػة علػى عينػة 6929)عاـ قاـ السقار 

سػػػاب معامػػػم ( طالبػػػاً وطالبػػػة، مػػػن طلبػػػة املرحلػػػة اإلعداديػػػة   األردف، و  ح00اسػػػتطالعية م لفػػػة مػػػن )
 (.   0.90االتساؽ الداخلي للمقياس وبلغت قيمتو )

أمػػا   الدراسػػة اةاليػػة فقػػد قػػاـ الباحػػث باسػػتدراج معامػػم الثبػػات عػػن طريػػق االختبػػار وإعػػادة تطبيػػق 
( طالباً وطالبة من جمتم  الدراسة ومن خارج 10االختبار، وذل  بتطبيق املقياس على عينة بريبية قوامها )

فاصػػػػم زمػػػػين مقػػػػداره أسػػػػبوعاف. وقػػػػد   اسػػػػتدراج معامػػػػم ارتبػػػػاط بريسػػػػوف بػػػػني التطبيقػػػػني فبلػػػػغ عينتهػػػػا، وب
( 0.99، وبلغت معامالت االرتباط املستدرجة هبذه الطريقة جملػاالت املقيػاس مػن )يكلال( لألداا 0.26)

 ( يبني تل  القيم.  8(. واجلدوؿ رقم )0.26إىل )
ل ورة املعدلة ملقياس التكيػف االجتمػاعي املدرسػي الكليػة كما قاـ الباحث حبساب معامالت الثبات ل

ألفا( وذل  بتطبيػق املقيػاس  -وجملاالتو األربعة، بالتجزئة الن فية، وحبساب معامم استقرار األداة )كرونباخ
علػػػػى عينػػػػة الدراسػػػػة. وكانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػم الثبػػػػات املسػػػػتدرج بطريقػػػػة التجزئػػػػة الن ػػػػفية للمقيػػػػاس الكلػػػػي 

( إىل 0.12ت معػػػامالت الثبػػػات املسػػػتدرجة بطريقػػة التجزئػػػة الن ػػػفية للمجػػػاالت مػػػن )(، وتراوحػػ0.29)
( للمقيػػاس الكلػػي،   حػػني تراوحػػت قػػيم 0.29(. أمػػا معػػامالت وبػػات اسػػتقرار األداة فقػػد بلػػغ )0.90)

( وكانػت ايػ  تلػ  القػيم 0.92( إىل )0.98معامالت استقرار األداة للمجػاالت الفرعيػة للمقيػاس مػن )
 ( يبني تل  القيم.   8اللة إح ائية. واجلدوؿ رقم )ذات د

 (2در  مل سا   
  ث  الت  ب ت   ل ة درتسل  دلدت  ل  در  س   م   لتع درفحللح

 در   ل
 ث    دلستب ط درت ئئح 

 در  فلح
  ث    درنب ت ر  ل إ  ررف  – ث    كحميب خ 

 0.20 0.91 0.90 لالاح درط ر  ر ر ثل لي 

 0.99 0.92 0.90  ر  رئ الئعلالاح درط

 0.92 0.90 0.12  ما  درط ر   ي در  س ح مد إدس  مدر   م 

 0.26 0.98 0.12  ما  درط ر   ي در ت ط ت در  س لح

 0.26 0.29 0.29 در  ل ة درسل 

القػوؿ بناًا على ما تقدـ من إجرااات حساب صدؽ مقياس التكيف االجتماعي املدرسي ووباتو اكن 
 إف املقياس يتمت  بدالالت صدؽ ووبات مقبولة مما يار استددامو   الدراسة اةالية. 
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 :تصحقح املؼقاس -9-6

فقراتػػو كالتػػا   ن( فقػػرة، كػػاف منػػ  االسػػتجابة عػػ11تكػػوف مقيػػاس التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي مػػن )
، 6فقػرات اإلفابيػة، والػدرجات )( على التوا  لل6، 8، 0)نعم، ال أدري، ال(. ولقد أعطيت الدرجات )

( 11املقيػػاس ىػػي )ب( علػى التػػوا  للفقػػرات السػػلبية. وعليػو فػػإف أقػػم درجػػة ا ػم عليهػػا املفحػػوص 0،  8
( درجػػػة. ولبيػػػاف مسػػػتوري التكيػػػف االجتمػػػاعي 611درجػػػة، وأعلػػػى درجػػػة ا ػػػم عليهػػػا املفحػػػوص ىػػػي )

 االجتماعي املدرسي على النحو التا ا املدرسي لدري أفراد العينة، اعتمد الباحث مستويات التكيف 
 ( ذوي التكيف االجتماعي املدرسي املتدين )املندف (. 6.11 – 6) -
 ( ذوي التكيف االجتماعي املدرسي املتوس .8.00 – 6.19) -
 ( ذوي التكيف االجتماعي املدرسي املرتف .0.00 – 8.02) -

 :إجراءات الدراسة -11

 يةا لقد نت الدراسة وفق اإلجرااات االت
أخرجػػػت أداة الدراسػػػة ب ػػػورهتا النهائيػػػة ومػػػن ى نػػػت طباعتهػػػا علػػػى صػػػورة اسػػػتبانة، حيػػػث  -10-1

تضمن اجلزا األوؿ من االستبانة بيانات اد ية نثم جنس الطالب وصفو الدراسي، وتضمن اجلزا الثػاين 
 مقياس التكيف االجتماعي املدرسي.

( اسػػتبانة، و  توضػػي  200  توزيػػ  ) لعينػػة، فقػػداقػػاـ الباحػػث بتوزيػػ  االسػػتبانة علػػى أفػػراد  -10-2
 ا دؼ من الدراسة، كما قاـ الباحث باإلجابة عن استفسارات الطلبة حوؿ بع  فقرات املقياس. 

فرغػػت االسػػتبانات وأدخلػػت بياناهتػػا   جهػػاز اةاسػػوب، فبلػػغ عػػدد االسػػتبانات املسػػتوفية  -10-3
 ( استبانة. 091لشروط التحليم )

 :ات الدراسةمًغري -11

 التكيف االجتماعي املدرسيا ولو والوة مستويات )مندف ، متوس ، مرتف (.  -11-1
 اجلنس ولو فكتاف )ذكور، إناث(.  -11-2
 ال ف ولو مستوياف )ال ف األوؿ الثانوي، ال ف الثاين الثانوي(. -11-3

 :نًائج الدراسة -12

 تسلسم أسكلتهاا فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفق
 ما مستوري التكيف االجتماعي املدرسي لدري طلبػة املرحلػة  :سؤال األوللإلجابة عن ال -12-1

الثانويػػػة؟    حسػػػاب املتوسػػػطات اةسػػػابية واال رافػػػات املعياريػػػة والتكػػػرارات والنسػػػب املكويػػػة السػػػتجابات 
 ( يوض  ذل . 0كم جماؿ من جماالت املقياس. واجلدوؿ رقم )وباملقياس الكلي، بالطلبة 

 (3در  مل سا   
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تسحدسدت مدر ا  در  م ح مدر تم ط ت درةا رلح مدليةحدأل ت در ثل س ح ل ت  ر ت درطلبح أل  در  ل ة درسل ى در
 مأل  ك     ل  ي    لت در  ل ة

 در   ل
 اتما درتسل  دلدت  ل  

 در  س  
 درتسحدسدت

در ابح 
 در  م ح

در تم   
 درةا ر 

دليةحدا 
 در ثل سي

 لالاح درط ر  ر ر ثل لي

 29.1 621 0 -8.02 مرتف 

 22.0 611 8.00 -6.19 متوس  0.09 8.06

 1.6 80 6.11 -6 مندف 

 لالاح درط ر  رئ الئع

 11.9 816 0 -8.02 مرتف 

 89.0 660 8.00 -6.19 متوس  0.09 8.20

 0.9 62 6.11 -6 مندف 

 ماددد  درط رددد   دددي در  س دددح 
 مد إدس  مدر   م 

 01.9 602 0 -8.02 مرتف 

 10.0 800 8.00 -6.19 متوس  0.09 8.61

 60.9 26 6.11 -6 مندف 

 ما  درط رد   دي در تد ط ت 
 در  س لح

 08.2 680 0 -8.02 مرتف 

 29.9 629 8.00 -6.19 متوس  0.20 8.68

 69.0 11 6.11 -6 مندف 

 در  ل ة درسل 

 22.1 619 0 -8.02 مرتف 

 10.2 629 8.00 -6.19 متوس  0.06 8.81

 1.6 69 6.11 -6 مندف 

( أف املتوس  اةساا لدرجات الطلبة مبقياس التكيف االجتماعي املدرسي 0يالحظ من اجلدوؿ رقم )
(. ممػا يشػري إىل أف أداا الطلبػة مبقيػاس التكيػف 0.06(، وأف اال راؼ املعيػاري للمتوسػ  )8.81الكلي )

ملتوس  للتكيف االجتماعي املدرسي. كما يالحظ من اجلدوؿ نفسو االجتماعي املدرسي يق    املستوري ا
 10.2( من الطلبة كاف أداؤىػم يقػ    املسػتوري املرتفػ  للتكيػف االجتمػاعي املدرسػي، وأف )٪22.1أف )
( مػن ٪ 1.6( من الطلبة كاف أداؤىم يق    املستوري املتوس  للتكيف االجتماعي املدرسػي،   حػني )٪

 م يق    املستوري املندف  للتكيف االجتماعي املدرسي.الطلبة كاف أداؤى
( أف املتوسػػػ  اةسػػػاا لػػػدرجات الطلبػػػة   اجملػػػاؿ الثػػػاين )عالقػػػة الطالػػػب 0ويالحػػػظ   اجلػػػدوؿ رقػػػم )

( 8.20بزمالئػػو( يقػػ    املسػػتوري املرتفػػ  للتكيػػف االجتمػػاعي إذ كػػاف املتوسػػ  اةسػػاا لػػدرجات الطلبػػة )
 كانػػػتف نسػػػبة الطلبػػػة الػػػذين يقػػػ  أداؤىػػػم   املسػػػتوري املرتفػػػ   ػػػذا اجملػػػاؿ  (. أل0.09)واال ػػػراؼ املعيػػػاري 

(29.1( )11.9.) 
 ( أف مستوري التكيف االجتماعي املدرسي للطلبة   اجملاالت، 0ا يالحظ   اجلدوؿ رقم )ػكم  

النشػػاطات )عالقػة الطالػب بػػاملعلمني، وموقػف الطالػػب مػن املدرسػة واإلدارة والنظػػاـ، وموقػف الطالػػب مػن 
املدرسية( يق    املسػتوري املتوسػ  للتكيػف االجتمػاعي املدرسػي. ويشػري اجلػدوؿ إىل أف املتوسػ  اةسػاا 

( وجمػػػاؿ موقػػػف 0.09( واال ػػػراؼ املعيػػػاري )8.06لػػػدرجات الطلبػػػة   جمػػػاؿ عالقػػػة الطالػػػب بػػػاملعلمني )
( وجماؿ موقػف الطالػب 0.09عياري )( واال راؼ امل8.61الطالب من املدرسة واإلدارة والنظاـ، والنظاـ )

 (. 0.20( واال راؼ املعياري )8.68من النشاطات املدرسية )
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 ىػػػم ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إح ػػػائية  :أمااا الـًاااائج املًعؾؼاااة بالساااؤال الٌااااني  -12-2
(=0.1 درجػػة التكيػػػف االجتمػػاعي املدرسػػػي تعػػزري إىل اجلػػػنس أو إىل ال ػػف الدراسػػػي أو التفاعػػػم   )

 ؟  بينهما
فسيتم اةديث عنها   جزأينا األوؿ يتناوؿ مدري اختالؼ التكيف االجتماعي املدرسي لدري الطلبة، 
وفػػػق متغػػػري اجلػػػنس وال ػػػف والتفاعػػػم بينهمػػػا، والثػػػاين يتحػػػدث عػػػن مػػػدري اخػػػتالؼ التكيػػػف االجتمػػػاعي 

ري اجلػػنس املدرسػػي لػػدري الطلبػػة   كػػم جمػػاؿ مػػن جمػػاالت مقيػػاس التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي، وفػػق متغػػ
 وال ف والتفاعم بينهما. 

)مػدري اخػتالؼ التكيػف االجتمػاعي  :ولإلجابة عن اجلزء األول من السؤال الٌاني -12-3
 باختالؼ جنس الطالب، وصفو الدراسي والتفاعم بني اجلنس وال ف(. واختبار الفرضية ال فرية التاليةا

(   الدرجة الكليػة مبقيػاس α  =0.01ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إح ائية عند مستوري الداللة ) -
التكيف االجتماعي املدرسي تعزري إىل اجلنس، وال ف، والتفاعم بينهما.   حساب املتوسطات اةسابية 
واال رافات املعيارية لدرجات الطلبة مبقياس التكيف االجتمػاعي املدرسػي وفػق متغػريات الدراسػة. واجلػدوؿ 

 ( يوض  ذل . 2رقم )
 (4در  مل سا   

در تم ط ت درةا رلح مدليةحدأل ت در ثل س ح ر سد ت درطلبح ر  ل ة درتسل  دلدت  ل  در  س   مأله  ت لحي 
 در  ف مدر   در سد  

 دليةحدا در ثل سي در تم   درةا ر  درث إ در   در سد   در  ف

 ذكمس

 0.08 8.82 601 األوؿ الثانوي

 0.02 8.61 601 الثاين الثانوي

 0.00 8.80 866 اجملموع

 كي ث

 0.89 8.01 92 األوؿ الثانوي

 0.82 8.06 90 الثاين الثانوي

 0.89 8.00 612 اجملموع

 در   مع

 0.00 8.89 620 األوؿ الثانوي

 0.08 8.80 691 الثاين الثانوي

 0.06 8.81 091 اجملموع

 لطلبة مبقياس التكيف ( أف ىناؾ فروقاً ظاىرية بني متوسطات درجات ا2يتبني من اجلدوؿ رقم )
االجتماعي املدرسي وفق متغريات الدراسة )اجلنس، وال ف( وللتعرؼ إىل داللػة ىػذه الفػروؽ،   حسػاب 

 ( يبني ذل . 1، واجلدوؿ رقم )(WAY ANOVA 2)حتليم التباين الثنائي 
 (5در  مل سا   

درتسل  دلدت  ل  در  س   مأله  ت لح يت ئج تةلل  درتب  ي درن  ئ  رلفحمق رلي در تم ط ت درةا رلح ر  ل ة 
 در  ف مدر   در سد  

  اتما در لرح ال ح  ا( تم    إسد ت درةح ح   مع     س درتب  ي
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 در حرث ت در حرث ت

 0.000 69.22 6.96 6 6.96 در  ف

 0.028 2.62 0.20 6 0.20 در  

 0.18 0.80 0.08 6 0.08 در   × در  ف 

   0.091 096 01.12 درخطأ

    091 6921.12 درسل 

( ملتغػػػري   =0.000داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتوري الداللػػػة ) وأوػػػر ذ (1يالحػػػظ مػػػن اجلػػػدوؿ رقػػػم )
(، ممػػػػا يشػػػػري إىل أوػػػػر اجلػػػػنس   التكيػػػػف االجتمػػػػاعي املدرسػػػػي. 69.22اجلػػػػنس، إذ بلغػػػػت قيمػػػػة )ؼ( )
ي املدرسػػػػػي كانػػػػػت ل ػػػػػاحل ( يتبػػػػػني لنػػػػػا أف الفػػػػػروؽ   التكيػػػػػف االجتمػػػػػاع2وبػػػػػالرجوع إىل اجلػػػػػدوؿ رقػػػػػم )

( واال ػػراؼ 8.00الطالبػات، فقػد بلػغ املتوسػ  اةسػاا لػدرجاهتن مبقيػاس التكيػف االجتمػاعي املدرسػي )
(،   حػػني كػػاف املتوسػػ  اةسػػاا لػػدرجات الطػػالب الػػذكور مبقيػػاس التكيػػف االجتمػػاعي 0.89املعيػػاري )
 ( .0.00( واال راؼ املعياري )8.80املدرسي )

تكيػف االجتمػاعي املدرسػي تعػزري ( إىل فػروؽ ذات داللػة إح ػائية   درجػة ال1دوؿ رقػم )ًو يشر اجل
( ودالالهتػا اإلح ػائية 0.80كانػت قيمػة )ؼ( )  غري جنس الطالب وصفو الدراسي، إذبني متالتفاعم إىل 
(0.18.) 

 ) مدري اختالؼ التكيف االجتماعي  :ولإلجابة عن اجلزء الٌاني من السؤال الٌاني -12-4
م جماؿ من جماالت التكيف االجتماعي املدرسي باختالؼ جػنس الطالػب، وصػفو الدراسػي ػػدرسي   كػامل

 والتفاعم بينهما(، واختبار الفرضية التاليةا 
 (   درجة كم جماؿ من α  =0.01ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إح ائية عند مستوري الداللة ) -

 اجلنس، وال ف، والتفاعػم بينهمػا.   حسػاب املتوسػطات جماالت التكيف االجتماعي املدرسي تعزري إىل
اةسابية واال رافات املعيارية لكػم جمػاؿ مػن جمػاالت التكيػف االجتمػاعي املدرسػي وفػق متغػريات الدراسػة، 

 ( ينب ذل .                         1واجلدوؿ رقم )
  (6در  مل سا   

 ك     ل  ي    لت درتسل  دلدت  ل  در  س   مأله  ت لحدت در سد ح  در تم ط ت درةا رلح مدليةحدأل ت در ثل س ح أل 
 در ت لح درت را
 در   ل

 دليةحدا در ثل سي در تم   درةا ر  درث إ در   در سد   در  ف

 لالا ت درط ر  ر ر ثل لي

 ذكور

 0.09 8.06 601 األوؿ الثانوي

 0.28 8.81 601 الثاين الثانوي

 0.20 8.82 866 اجملموع

 إناث

 0.02 8.01 92 األوؿ الثانوي

 0.02 8.01 90 الثاين الثانوي

 0.01 8.01 612 اجملموع

 اجملموع

 0.09 8.00 620 األوؿ الثانوي

 0.26 8.89 691 الثاين الثانوي

 0.09 8.06 091 اجملموع

 ذكور لالاح درط ر  رئ الئع
 0.02 8.09 601 األوؿ الثانوي

 0.20 8.02 601 لثانويالثاين ا
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 0.09 8.01 866 اجملموع

 إناث

 0.81 8.10 92 األوؿ الثانوي

 0.01 8.29 90 الثاين الثانوي

 0.08 8.16 612 اجملموع

 اجملموع

 0.02 8.21 620 األوؿ الثانوي

 0.09 8.26 691 الثاين الثانوي

 0.09 8.20 091 اجملموع

 ماددددددد  درط رددددددد   دددددددي در  س دددددددح 
 د إدس  مدر   م م 

 ذكور

 0.02 8.60 601 األوؿ الثانوي

 0.09 8.06 601 الثاين الثانوي

 0.09 8.09 866 اجملموع

 إناث

 0.00 8.00 92 األوؿ الثانوي

 0.00 8.81 90 الثاين الثانوي

 0.08 8.82 612 اجملموع

 اجملموع

 0.01 8.86 620 األوؿ الثانوي

 0.02 8.68 691 الثاين الثانوي

 0.09 8.61 091 اجملموع

 مادددددد  درط ردددددد   ددددددي در تدددددد ط ت 
 در  س لح

 ذكور

 0.28 8.68 601 األوؿ الثانوي

 0.21 8.00 601 الثاين الثانوي

 0.22 8.09 866 اجملموع

 إناث

 0.20 8.80 92 األوؿ الثانوي

 0.09 8.61 90 الثاين الثانوي

 0.26 8.69 612 اجملموع

 موعاجمل

 0.20 8.61 620 األوؿ الثانوي

 0.20 8.09 691 الثاين الثانوي

 0.20 8.68 091 اجملموع

( أف ىنػػاؾ فروقػػاً ظاىريػػة بػػني متوسػػطات درجػػات الطلبػػة   كػػم جمػػاؿ مػػن 1يالحػػظ   اجلػػدوؿ رقػػم )
ىػػػذه  جمػػػاالت التكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػي، وفػػػق متغػػػري اجلػػػنس وال ػػػف الدراسػػػي، وللتعػػػرؼ إىل داللػػػة

لكػػػػم جمػػػػاؿ مػػػػن جمػػػػاالت التكيػػػػف  (MANOVA)الفػػػػروؽ،   حسػػػػاب حتليػػػػم التبػػػػاين متعػػػػدد املتغػػػػريات 
عنػػد  اً (، وىػػي دالػػة إح ػػائي60.10ىػػوتلنج )اختبػػار االجتمػػاعي. وقػػد بلغػػت قيمػػة )ؼ( ملتغػػري اجلػػنس   

تلنج (، كمػػا   حسػػاب قيمػػة )ؼ( ملتغػػري ال ػػف الدراسػػي   اختبػػار ىػػو   =0.000مسػػتوري الداللػػة )
 ( يبني نتائج ىذه التحليالت. 9( وىي غري دالة إح ائياً. واجلدوؿ رقم )8.68)

يت ئج تةلل  درتب  ي درن  ئ   تث إ در ت لحدت رلفحمق رلي در تم ط ت درةا رلح أل  ك     ل  (7در  مل سا  سا   
  ي    لت   ل ة درتسل  دلدت  ل  در  س  

 در ت لحدت درت رثح    س درتب  ي
  مع  

 در حرث ت

إسد ت 
 درةح ح

 تم   
 در حرث ت

ال ح 
  ا(

 اتما 
 در لرح

 در  ف
 63ن10=  ال ح فمتل ج
 (000ن0در لرح  

 0.092 8.28 0.200 6 0.200 عالقات الطالب باملعلمني

 0.000 62.02 6.961 6 6.961 عالقة الطالب بزمالئو

موقػػػػػػػػف الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػن املدرسػػػػػػػػػة واإلدارة 
 والنظاـ 

2.809 6 2.809 08.18 0.000 

 0.009 1.91 6.890 6 6.890 موقف الطالب من النشاطات املدرسية

 در  
 12ن2=  ال ح فمتل ج
 (078ن0در لرح  

 0.020 0.99 0.669 6 0.669 عالقات الطالب باملعلمني

 0.881 6.29 0.699 6 0.699 عالقة الطالب بزمالئو

 0.009 9.82 0.910 6 0.910موقػػػػػػػػف الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػن املدرسػػػػػػػػػة واإلدارة 
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 اـ والنظ

 0.090 0.88 0.199 6 0.199 موقف الطالب من النشاطات املدرسية

 در  × در  ف 

 0.229 0.22 0.092 6 0.092 عالقات الطالب باملعلمني

 0.211 0.08 0.002 6 0.002 عالقة الطالب بزمالئو

موقػػػػػػػػف الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػن املدرسػػػػػػػػػة واإلدارة 
 والنظاـ

0.000 6 0.000 0.81 0.162 

 0.209 0.026 0.002 6 0.002 موقف الطالب من النشاطات املدرسية

 درخطأ

   0.612 096 11.990 عالقات الطالب باملعلمني

   0.602 096 29.191 عالقة الطالب بزمالئو

موقػػػػػػػػف الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػن املدرسػػػػػػػػػة واإلدارة 
 والنظاـ

22.019 096 0.600   

   0.621 096 12.969 سيةموقف الطالب من النشاطات املدر 

 درسل 

    092 19.180 عالقات الطالب باملعلمني

    092 16.112 عالقة الطالب بزمالئو

موقػػػػػػػػف الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػن املدرسػػػػػػػػػة واإلدارة 
 والنظاـ

10.291 092    

    092 90.119 موقف الطالب من النشاطات املدرسية

جتمػػػاعي املدرسػػػي   عالقػػػة الطالػػػب بػػػاملعلمني  ً فيمػػػا يتعلػػػق باجملػػػاؿ األوؿ مػػػن جمػػػاالت التكيػػػف اال
( فػػروؽ ذات داللػػة إح ػائية   عالقػػة الطالػػب بػاملعلمني تعػػزري إىل اجلػػنس أو 9تالحػظ مػػن اجلػػدوؿ رقػم )

 ال ف أو التفاعم الثنائي بينهما. 
عنػػد ( أوػػر ذو داللػػة إح ػػائية 9أمػػا اجملػػاؿ الثػػاين  عالقػػة الطالػػب بزمالئػػو ، فػػيالحظ مػػن اجلػػدوؿ رقػػم )

(، ممػا يشػري إىل فػروٍؽ   62.02( ملتغػري اجلػنس، حيػث بلغػت قيمػة ؼ )  =0.000مستوري الداللة )
( يتبػػػني لنػػػا أف 1جمػػػاؿ عالقػػػة الطالػػػب بزمالئػػػو مػػػا بػػػني الطػػػالب والطالبػػػات. وبػػػالرجوع إىل اجلػػػدوؿ رقػػػم )

ما بلغ املتوس  اةساا ( بين8.16املتوس  اةساا لدرجات الطالبات   جماؿ  عالقة الطالب بزمالئو  )
(ذ مما يدؿ على أف الطالبات أكثر تكيفاً من الطػالب فيمػا يتعلػق 8.01لدرجات الطالب   ىذا اجملاؿ )

 بعالقتهن م  زميالهتن. 
( 9وفيما يتعلق باجملاؿ الثالث  موقف الطالب من املدرسة واإلدارة والنظػاـ ، يالحػظ   اجلػدوؿ رقػم )

( ملتغػػػػري اجلػػػػنس، حيػػػػث بلغػػػػت قيمػػػػة ؼ   =0.000د مسػػػػتوري الداللػػػػة )أوػػػػر ذو داللػػػػة إح ػػػػائية عنػػػػ
(، ممػػػا يشػػػري إىل فػػػروؽ   جمػػػاؿ موقػػػف الطالػػػب مػػػن املدرسػػػة واإلدارة والنظػػػاـ مػػػا بػػػني الطػػػالب 08.18)

( إىل أف املتوسػػ  اةسػػاا لػػدرجات الطالبػػات   جمػػاؿ موقػػف الطالػػب 1والطالبػػات. ويشػػري اجلػػدوؿ رقػػم )
(، بينمػػػػا بلػػػػغ املتوسػػػػ  اةسػػػػاا لػػػػدرجات الطػػػػالب   ىػػػػذا اجملػػػػاؿ 8.82ة والنظػػػػاـ )مػػػػن املدرسػػػػة واإلدار 

( ذ ممػػا يػػدؿ علػػى أف الطالبػػات أكثػػر تكيفػػاً مػػن الطػػالب فيمػػا يتعلػػق مبػػوقفهن مػػن املدرسػػة واإلدارة 8.09)
 والنظاـ.

 ( ملتغػػػري  =0.009( أوػػػر ذو داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتوري الداللػػػة )9ويالحػػػظ مػػػن اجلػػػدوؿ رقػػػم )
(، 9.82ال ف الدراسي   جماؿ  موقف الطالب مػن املدرسػة واإلدارة والنظػاـ ، حيػث بلغػت قيمػة ؼ )
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مما يشري إىل فروؽ   موقف الطالب من املدرسة واإلدارة والنظاـ ما بني طلبة ال ف األوؿ الثانوي، وطلبة 
رجات طلبػػػة ال ػػػػف األوؿ ( إىل أف املتوسػػػ  اةسػػػاا لػػػد1ال ػػػف الثػػػاين الثػػػانوي. ويشػػػري اجلػػػدوؿ رقػػػػم )

(، بينمػػػا بلػػػغ املتوسػػػ  اةسػػػاا 8.86الثػػػانوي   جمػػػاؿ  موقػػػف الطالػػػب مػػػن املدرسػػػة واإلدارة والنظػػػاـ  )
(ذ ممػا يػدؿ علػى أف طلبػة ال ػف األوؿ الثػانوي 8.68لدرجات طلبة ال ف الثاين الثانوي   ىذا اجملػاؿ )
 مبوقفهم من املدرسة واإلدارة والنظاـ. أكثر تكيفاً من طلبة ال ف الثاين الثانوي فيما يتعلق

( أوػر 9أما اجملاؿ الراب  واألخػري  موقػف الطالػب مػن النشػاطات املدرسػية . فػيالحظ مػن اجلػدوؿ رقػم )
(، 1.91( ملتغػري اجلػنس، حيػث بلغػت قيمػة ؼ )  =0.009ذو داللة إح ائية عند مسػتوري الداللػة )
بػػػني الطػػػالب والطالبػػػات. ويشػػػري النشػػػاطات املدرسػػػية  الطالػػػب مػػػن ممػػػا يشػػػري إىل فػػػروؽ   جمػػػاؿ  موقػػػف 

( إىل أف املتوسػػػ  اةسػػػاا لػػػدرجات الطالبػػػات   جمػػػاؿ موقػػػف الطالػػػب مػػػن النشػػػاطات 1اجلػػػدوؿ رقػػػم )
( ذ مما يدؿ على 8.09(،   حني بلغ املتوس  اةساا لدرجات الطالب   ىذا اجملاؿ )8.69املدرسية )

 الب فيما يتعلق مبوقفهن من النشاطات املدرسية.أف الطالبات أكثر تكيفاً من الط
 :مـاقشة الـًائج -13

 مناقشة النتائج املتعلقة بالس اؿ األوؿ   ما مستوري التكيف االجتماعي لدري طلبة املرحلة الثانوية ؟  
( أف أداا الطلبػػػػة مبقيػػػػاس التكيػػػػف 0كشػػػػفت نتػػػػائج الدراسػػػػة املشػػػػار إليهػػػػا مػػػػن خػػػػالؿ اجلػػػػدوؿ رقػػػػم )

الب ػملدرسي الكلي، وأدااىم   والوة جماالت للتكيف االجتماعي املدرسي، وىيا عالقة الطاالجتماعي ا
 وقف الطالب من املدرسة واإلدارة والنظاـ، وموقف الطالب من النشاطات ػباملعلمني، وم

 املدرسية يقعاف   املستوري املتوس  للتكيف االجتماعي املدرسي.
الطلبة )طلبة املرحلة الثانوية( ال يزالوف حتت ت وري مرحلػة املراىقػة،  واكن تفسري ىذه النتيجة ب ف ى الا

وما تتسم بو ىذه املرحلة من حساسية نتيجة للتغريات الي تطػرأ علػى الفػرد   اجلانػب اجلسػمي واالنفعػا  
وما ي ػاحب ىػذه التغػريات مػن تغػريات   املشػاعر واألحاسػيس ومػا يرتتػب علػى ذلػ  مػن تقلػب انفعػا  

مر. مما فعم املراىق   صراع م  مػن حولػو، ممػا يػنعكس ذلػ  سػلبياً علػى تكيػف املراىػق بشػكم عػاـ مست
 وتكيفو االجتماعي املدرسي بشكم خاص.

وقد يعود السبب وراا ىذه النتيجة إىل طبيعة املرحلة الثانوية، إذ تعد تل  املرحلػة مرحلػة انتقاليػة  ػ الا 
  اجلامعػػػة أو سػػػوؽ العمػػػم، ومػػػا يتضػػػمن ذلػػػ  االنتقػػػاؿ مػػػن تػػػ وريات الطلبػػػة مػػػن جمتمػػػ  املدرسػػػة إىل جمتمػػػ

أـ ال. مما وإحرازه إحرازاً مميزاً متعددة وتساؤالت و اوؼ من قبم الطلبة حوؿ إمكانية حتقيق جناح أكاداي 
يثري القلق والتوتر لدري ىػ الا الطلبػة، منعكسػاً ذلػ  علػى مسػتوري تكػيفهم بشػكم عػاـ وتكػيفهم املدرسػي 

 خاص.بشكم 
( إىل أف أداا الطلبػػػة   جمػػػاؿ عالقػػػة الطالػػػب بزمالئػػػو يقػػػ    املسػػػتوري املرتفػػػ  0ويشػػػري اجلػػػدوؿ رقػػػم )

( من ٪19( وأف ) 8.20للتكيف االجتماعي املدرسي، إذ كاف الوس  اةساا لدرجاهتم   ىذا اجملاؿ ) 
 زمالئهم.ببعالقتهم  الطلبة يقعوف   املستوري املرتف  للتكيف االجتماعي املدرسي فيما يتعلق
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ويػػرري الباحػػث أف ىػػذه النتيجػػة منطقيػػة، إذ إف طلبػػة املرحلػػة الثانويػػة، كمػػا أاػػري سػػابقاً، ىػػم   مرحلػػة 
معهػػم  املراىقػػة الػػي مػػن أىػػم خ ائ ػػها ميػػم املراىػػق إىل تكػػوين ال ػػداقات واالنضػػماـ إىل األقػػراف مكونػػاً 

. فيعّد املراىق جمموعة األقراف ااعتو املرجعية الي  عالقة محيمة بعيداً عن قيود األسرة العربية ونظامها اةاـز
يقػػيم سػػلوكو وت ػػرفاتو وفقػػاً ملعايريىػػا، ممػػا يعمػػم علػػى زيػػادة انتمائػػو  ػػا. ىػػذا فضػػاًل عػػن أف انضػػماـ املراىػػق 
جلماعػة األقػػراف وبنػػاا عالقػة صػػداقة ومػػودة معهػػم يػ دي إىل إاػػباع حاجاتػػو ودوافعػو النفسػػية، إذ تعػػّد تلػػ  

ماعة  طة تنفيس انفعا  لكثري من ال عاب والعقبات النفسية والعاطفية الي ار هبا املراىق. لكم ذل  اجل
 زمالئهم.بعالقتهم بأظهر الطلبة تكيفاً اجتماعياً مدرسياً عالياً نسبياً 

ة (   درجػ  =0.01مناقشة النتائج املتعلقة بالسػ اؿ الثػاين  ىػم ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إح ػائية )
 التكيف االجتماعي املدرسي تعزري إىل اجلنس أو ال ف الدراسي أو التفاعم بينهما ؟  

( إىل فروؽ ذات داللة إح ائية   التكيف االجتماعي املدرسي الكلي تعزري إىل 1يشري اجلدوؿ رقم )
( إىل 9( إىل أف الفروؽ كانت ل احل الطالبات. ويشري اجلدوؿ رقم )2جنس الطالب. ويشري اجلدوؿ رقم )
جنس الطالب   درجات والوػة جمػاالت فرعيػة للتكيػف وىػيا عالقػة  ىلإفروؽ ذات داللة إح ائية تعزري 

الطالب بزمالئػو، وموقػف الطالػب مػن املدرسػة واإلدارة والنظػاـ، وموقػف الطالػب مػن النشػاطات املدرسػية. 
أف الطالبػػات اإلنػػاث أكثػػر  ( إىل أف الفػػروؽ كانػػت ل ػػاحل الطالبػػات، ممػػا يػػدؿ علػػى1ويشػػري اجلػػدوؿ رقػػم )

 تكيفاً اجتماعياً   املدرسة من الطالب الذكور. 
عػّد اإلنػاث أكثػر تكيفػاً يوقد يعود السبب إىل أف اإلناث أكثر اتزانا ووباتا انفعاليا من الذكور، وبالتػا  

 من الذكور.
ماعي املدرسي بعالقة ( إىل أف الثبات االنفعا  يرتب  بالتكيف االجت8001)املساعيد، ة أاارت دراس

 إفابية ودالة إح ائيا.
وقد يرج  السبب وراا ىذه النتيجػة إىل الرتكيػب النفسػي لألنثػى، إذ تنشػغم األنثػى باملدرسػة والدراسػة، 
وتشعر ب هنا املنفذ الوحيد إلوبات وجودىا، مما يستدعي منها بذؿ مزيد من اجلهد واالىتماـ األكاداي من 

كيف االجتمػاعي املدرسػي. وىػذا ػجناز األكاداي، والذي يعّد مػن أىػم مقومػات التػأجم حتقيق التفوؽ واإل
  حػني  (Corey& Stephen, 2006ذ 6991، ن الدراسػات )املنيػزؿ والعبػد ا ما أاارت إليو كثػري مػ

ينشػغم الطػالب الػذكور مبمارسػػة كثػري مػن ا وايػات واألنشػػطة خػارج املنػزؿ، وذلػ  ةريػػة اةركػة الػي تعطػػى 
 للذكور دوف اإلناث، مما ينعكس سلبياً على حت يلهم. وبالتا  

 على تكيفهم االجتماعي املدرسي.
ذ 8001عػػػػػاـ ذ ناصػػػػػر، 6991عػػػػػاـ ن ) مسػػػػػارة، ػم مػػػػػػو كػػػػػػاتفقػػػػػت ىػػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػػ  مػػػػػا توصػػػػػم إليػػػػػ

Morgans, 2006) مػػن م إىل أف اإلنػػاث أكثػػر تكيفػػاً اجتماعيػػاً   املدرسػػة ػج دراساهتػػػارت نتائػػػإذ أاػػ
 (Wendy & Catherine, 2006)دي وكػاورين ػو وينػػم إليػا توصػ  مػة مػذه النتيجػػت ىػالذكور، وتعارض

 إذ أاارت نتائج دراستهما إىل أف الذكور أكثر تكيفاً اجتماعياً   املدرسة من اإلناث.
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 ػػػائية   ( إىل فػػػروؽ ذات داللػػػة إح1أمػػػا فيمػػػا يتعلػػػق مبتغػػػري ال ػػػف الدراسػػػي، فيشػػػري اجلػػػدوؿ رقػػػم )
( أف 2الدرجػػػة الكليػػػة للتكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػي تعػػػزري إىل ل ػػػف الدراسػػػي. ويتبػػػني   اجلػػػدوؿ رقػػػم )

الفروؽ كانت ل احل طلبة ال ػف األوؿ الثػانوي. ممػا يشػري إىل أف طلبػة ال ػف األوؿ الثػانوي أكثػر تكيفػاً 
 اجتماعياً مدرسياً من طلبة ال ف الثاين الثانوي.

النتيجة لطبيعة ال ف الثاين الثانوي ونيزه عن ال ف األوؿ الثانوي، إذ يعّد ال ف واكن تفسري ىذه 
الثػػاين الثػػانوي هنايػػة ىػػذه املرحلػػة الدراسػػية اةامسػػة   حيػػاة الطالػػب، إذ يتقػػرر مسػػتقبم الطالػػب بنػػاا علػػى 

ة العامػػػػة نتيجتػػػػو   ذلػػػػ  العػػػػاـ، وذلػػػػ  ألف الطلبػػػػة   ىػػػػذا ال ػػػػف يتقػػػػدموف المتحػػػػاف الشػػػػهادة الثانويػػػػ
)التوجيهي(، مما يفرض على الطلبة   ىذا ال ف مزيداً من القلق والتوتر وامػوؼ مػن الفشػم، وكػم ذلػ  
يػػػنعكس سػػػلبياً علػػػى تكيفػػػو املدرسػػػي مقارنػػػة بطلبػػػة ال ػػػف األوؿ الثػػػانوي. ىػػػذا فضػػػاًل عػػػن وضػػػوح عامػػػم 

لثػػػانوي، إذ يتنػػػافس الطلبػػػة   التنػػػافس بػػػني الطلبػػػة   ال ػػػف الثػػػاين الثػػػانوي مقارنػػػة بطلبػػػة ال ػػػف األوؿ ا
ال ػػف الثػػاين الثػػانوي فمػػا بيػػنهم لتحقيػػق مسػػتويات جنػػاح أفضػػم، وقػػد يكػػوف ذلػػ  التنػػافس علػػى حسػػاب 

 مبدأ التعاوف وال داقة بني الطلبة.
هػػا إىل أف طلبػػة أاػػارت نتائج الػػي( 8001ناصػػر ) دراسػػة اختلفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػ  مػػا توصػػلت إليػػو 

نظػاـ التعلػيم   اجلمهوريػة العربيػة السػورية أكثػر تكيفػاً مدرسػياً مػن طلبػة ال ػف  ال ف الثالػث الثػانوي  
 الثاين الثانوي الذي يعادؿ ال ف األوؿ الثانوي   نظاـ التعليم األردين.

( إىل فػػرؽ ذي داللػػة إح ػػائية   درجػػة التكيػػف االجتمػػاعي املدرسػػي   جمػػاؿ 9ويشػػري اجلػػدوؿ رقػػم )
( 1واإلدارة والنظػػػاـ يعػػزري إىل ال ػػػف الدراسػػػي. وبػػػالرجوع إىل اجلػػػدوؿ رقػػػم )موقػػف الطالػػػب مػػػن املدرسػػػة 

يتبني أف ذل  الفػرؽ كػاف ل ػاحل طلبػة ال ػف األوؿ الثػانوي. ممػا يشػري إىل أف طلبػة ال ػف األوؿ الثػانوي 
 أكثر تكيفاً فيما يتعلق مبوقفهم من املدرسة واإلدارة والنظاـ.

لبػػة ال ػػف الثػػاين الثػػانوي ينظػػروف إىل املدرسػػة واإلدارة والنظػػاـ واكػػن أف تعػػزري ىػػذه النتيجػػة إىل أف ط
بطريقػػػة  تلفػػػة عػػػن طلبػػػة ال ػػػف األوؿ الثػػػانوي. فاملدرسػػػة ومػػػدري التقيػػػد ب نظمتهػػػا واالن ػػػياع لتعليماهتػػػا 

هنػػم  ضػػعوف المتحػػاف الثانويػػة العامػػة الػػذي تعػػده وتشػػرؼ عليػػو ناهتػػا ال تقػػرر جنػػاحهم أو فشػػلهم ألوامتحا
 الوزارة.

 وف إىل الدروس ام وصية،   ىذا فضاًل عن أف ىناؾ عدداً كبرياً من طلبة ال ف الثاين الثانوي يلج
ممػا يػػنعكس سػػلبياً علػػى اىتمػػامهم بالنظػػاـ املدرسػػي بشػػكم عػػاـ وباة ػػة ال ػػفية بشػػكم خػػاص، ممػػا يػػدف  

احي وااللتزاـ باة ص ال بجتماع ى الا الطلبة أحياناً إىل عدـ مراعاة بع  األنظمة املدرسية كحضور اال
ال فية إىل هناية اليـو الدراسي وغريىا، وىذا يشري إىل ضعف االىتماـ ب نظمة املدرسة وإدارهتا مما ينعكس 

 سلبياً على درجة تكيفهم م  املدرسة ونظامها .
 املؼرتحات: -14

 بناًا على نتائج الدراسة يقرتح الباحث ما يليا
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ارة املدرسػػػية واملعلمػػػني واملراػػػدين علػػػى تػػػوفري األنشػػػطة املدرسػػػية زيػػػادة الرتكيػػػز مػػػن قبػػػم اإلد -14-1
الػػي تعمػػم علػػى إاػػباع تلػػ  اةاجػػات واالىتمامػػات ممػػا يػػنعكس ئمػػة ةاجػػات الطػػالب واىتمامػػاهتم، املال

 إفابياً على مقدرهتم على التكيف االجتماعي املدرسي. 
ليسػتطي  الطلبػة التكيػف معػو، اػريطة أف يتسػم النظػاـ املدرسػي واإلداري بشػيا مػن املرونػة  -14-2

 أف ال يكوف ذل  على حساب حتقيق النواتج التعليمية املرغوب فيها.
تفعيػػم دور املراػػد الرتبػػوي   املػػدارس الثانويػػة ليػػتمكن مػػن الوقػػوؼ   ىػػذه املرحلػػة العمريػػة  -14-3

ا مػن أجػم حتقيػق تكيػف أفضػم اةرجة على أىم املشكالت الي يتعرض  ا الطلبة، و اواًل إفاد اةلوؿ  
 لدري الطلبة.

باه طلبة ىذه املرحلػة التعليميػة مػن حيػت تفهمهػم ةاجػات ضرورة قياـ املعلمني بواجباهتم  -14-5
الطلبة ومشكالهتم ومساعدهتم   إفاد اةلوؿ  ا النعكاس ذل  على درجػة تكػيفهم مػ  املدرسػة بشػكم 

 عاـ، وم  معلميهم بشكم خاص.
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 املراجع

 راجع العربقة:امل

القػػاىرةا  .ي ددم د يادد ن  ددي  حللددح در  ددلي كرددع  حللددح در ادد لي (.6999أبػػو حطػػب، فػػ اد. ) -
 مكتبة األجنلو امل رية. 

. اإلسػػػػكندريةا دار املعرفػػػػة درتسلدددد  مدر تددددسالت در  س ددددلح (.6991أمحػػػػد،  مػػػػد م ػػػػطفى. ) -
 اجلامعية.

 عمافا دار املسرية.  .6. طح رلطف درتسل  مدر ةح در فال(. 8002بطرس، بطرس حافظ. ) -
(. عالقػة الرضػا الػوظيفي والتكيػف الدراسػي بدافعيػة 6992بن دانية، امحد والشيح حسػن،  مػد. ) -

، در  لددح درتحرم ددح االجنػػاز لػػدري املعلمػػات الطالبػػات   االنتسػػاب املوجػػو جبامعػػة اإلمػػارات العربيػػة املتحػػدة.
68 (21 ،)699- 806. 
سد دددح ت ح بلدددح رب ددد ء   لددد ة رلتسلددد  دلدت ددد ل  در  س ددد  رطلبدددح إ(. 6992رؤوؼ، طػػػارؽ. ) -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، بغداد.در حللح د ل دإ ح مدرن يم ح أل  ر  دإ

 ، عمافا دار األىلية. 6. طدر ةح در فالح رلطف  (.6990الزيادي، أمحد. ) -

 اتما درتة دل  در سد د  مدرتسلد  دلدت د ل   إسد ح درثالاح رلي(. 6929السقار، موفػق. ) -
جامعة الريموؾ،  . رسالة ماجستري غري منشور.در  س   ر ا تال لذ در حللح د ل دإ ح أل      ح درح ن 

 اربد، األردف. 

درثالاددح رددلي تثلل دد ت دليلددب ط در  س دد  مدرتسلدد  دلدت دد ل  (. 6991مسػػاره، عبػػد اجمليػػد. ) -
جامعة الريموؾ، اربد،  .. رسالة ماجستري غري منشورةلح درن يم ح أل  رمدء درح ن در  س   ر ا طلبح در حل

 األردف. 

اإلسػػكندريةا  ندر ددةح در فاددلح رددلي در  ح ددح مدرتطبلدده(. 8008اػريت، أاػػرؼ وحػػالوة،  مػػد. ) -
 املكتب اجلامعي اةديث. 

 عمافا دار املسرية. .درتسل  دلدت  ل (. 6991ال احل، صاحل. ) -

 عمافا دار الفكر.  .6ط .  خ  كرع در ةح در فالح(. 8006ا ،  مد قاسم. ) دعب -

(. الثبات االنفعا  وعالقتػو بػالتكيف االجتمػاعي املدرسػي عنػد طػالب 8001املساعيد، أصالف. ) -
 .691 -691(، 8) 9 .  لح د  ثح د ا عوطالبات ال ف العاار. 

(. موقػػػ  الضػػػب  والتكيػػػف االجتمػػػاعي املدرسػػػيا 6991) ا  والعبػػػد الػػػالت، سػػػعاد. املنيػػػزؿ، عبػػػد -
 -0100)أ(، 1) 88 إسد دد ت درثلددمم د يادد يلحدراسػػة مقارنػػة بػػني الطلبػػة املتفػػوقني حت ػػيلياً والعػػاديني. 

0101). 
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 ندر دددةح در  س دددلح مدر فادددلح رلطفددد  (.8008منسػػػى،  مػػػد وقاسػػػم، نػػػاجي ومكػػػاري، نبيلػػػة.) -
 ية. اإلسكندريةا دار املعرفة اجلامع

درتسل  در  س   ل   در تفدمالي مدر تدأخح ي تة دلالو ألد   د إ  (. 8001ناصر، أماين  مد. ) -
رسػػالة ماجسػػػتري غػػري منشػػورة، جامعػػػة  ندرل ددح درفحياددلح ملالاتدددع ر رتة ددل  در سد دد  ألددد  فددذ  در دد إ 

 دمشق، دمشق، سوريا. 
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