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 Abstract: 

The study aimed at: 

- Constructing and applying an academic adjustment scale of the students at the 

college of Physical education University of Mosul. 

- Expounding the level of academic adjustment among students at the College of 

Physical Education at the University of Mosul . 

- The descriptive survey method was utilized because it was appropriate for the 

nature of the study . The population of the study were the students of the 

College of Physical Education at the University of Mosul for the academic year 

(2007-2008) . The number of students were (693) both male and female . The 

study sample consisted of (470) male and female student from the College of 

Physical Education selected on purpose from the population of the study . The 

sample was divided into two groups in which (306) male and female students 

(65%) represented the constructing group and (164) male and female students 

(35%) represented the application group . The researcher used the academic 

adjustment scale constructed in the study for students at the College of 

Physical Education at the University of Mosul . The construction procedure 

included : (first investigation test of the scale , initial forming of the items of 

each field , determining the apparent truth of the scale , second investigation 

test of the scale , validity of construction (statistical analysis of items) using the 

two extreme groups method , internal consistency and reliability by Test - Re 

Test Method) . 

The statistical tools used in this study were confined to : Pearson's simple correlation 

coefficient , T-test for two independent samples and for single sample , and the 

hypothetical mean . The researcher concluded the following : 

- Constructing an academic adjustment scale for students at the College of 

Physical Education at the university of Mosul 

- Students at the College of Physical Education have a level of academic 

adjustment that motivates them to produce and interact with the study 

environment Which leads to success in the University . 

 



 وتطبيق مقياس التوافق األكادميي لطلبة اء نب

277 

 ف بالبحث :يالتعر -١
 ة البحث :يمهاملقدمة وأ -١

ت ار ـىهم ابملعـارف واملهـايـك بتزو تعى اجلامع  احى منابر العبم ، فه ي املسؤول  عن اعىاد لببتها مبسـتوى العصـر ، وذل
ثبو( العنصر االساس يف بنائها فهم ميقـىام والتوافـق ، فطبب  اجلامع  ن مسـتقببهم بـروح مـن االيالتـ ي تسـاعىهم عبـى تكـو 

هها الرتبوي هبىف اعىادهم لبمستقبل ، " فالشباب ي  ، وتوجيهتا العبمار تفـاعبو( مـع قىيوهم هـىفها اذ مادهتا اخلام ، 
كو( تقىم اجملتمع ، فهم امل ياءة ه من عبم وخبق وكفيكو( عبيثبو( الصفوة املختارة الي جمتمع ، وبقىر ما مياجلامع ي 

 ( .  ٤،  ١٩٧٧ـ  " )بـولص ، يـ  والقنيـ  والرتبو ي  واالجتماعيـ  والتجـىد فـ ي اجلوانـب االقتصـادياالمـ  واداة التنم

 نينـه وبـيا بحـىث عالقـ  اكثـر توافقـيـر سـبوكه لييقـوم الفـرد هبـا مسـتهىفا تغيـ  مسـتمرة يكيناميـ  ديعـى التوافـق " عمبيو 
  تعبم يعى عمبي( ، فالتوافق لىى لبب  اجلامع  ٢١،  ١٩٧٩ئـ  مـن جهـ  اخـرى " )فهمـ ي ، ينفسـه مـن جهـ  ، ومـع الب

ته ي ســ  او اجلامعـ  تعتمـى عبـى ي  ، وا( اهتمامات الطببـ  فـ ي الكبيئ  اجلامعيىة ، واالنىماج يف البي  لبحاجات اجلىيوتبب
  تختبـ  يسـأل  نسـبئـ  الـى اخـرى ، وا( " التوافـق ميكـن ا( تختبـ  مـن بميتـه ، والتـ ي اكاتـه وخب ا ر اد  ، و يالشخصـ

 ( .  ٤٨،  ١٩٩٠ت االنسا( والثقاف  والزما( واملكا( " )السوداين ، ار ابختالف قى

س ي يف ار به الىيفاعبـه االجتماع ي ، وحتصتـ  لبطالـب اجلـامع ي ملـا هلـا مـن انعكـاس عبـى يـ  التوافـق ذات امهيوتعـى عمب
واجهـو( بشـكل مباشـر ، او يـ  قـى يع خـالل هـذه املرحبـ  النمائرا ـرو( بخبـرة صـمين يمعـات الـذاجلامعـ  ، اذ ا( لببـ  اجلا

ـ  ابلغـ  يامه لـهالىراس ي  ل ي  ، ا( " التحصـيـ  ، او مشكالت تتعبق ابلعالقـات الشخصـيميـر مباشـر مشـكالت أكاديغ
ـل يـ  بـه ، وتعـىه مثـرة اجلهـود املبذولـ  فـ ي اعـىاد جيـاة الطالـب مـن خـالل اهتمـام خمتبـ  املؤسسـات التعبميفـ ي ح

 ( .  ٥،  ١٩٨٨اين ، يه او املرتبط  به " )احلياملستقبل ، وتتضح ضرورة البحث يف التعرف اىل العوامل املؤثرة ف

د اجملتمـع ار ـرهم مـن افـيهرة ، والطببـ  كغهبـذه الظـا ار   واتثين حساسيادي  من اكثر امل  ابنشطتها املختبفيضاي  الر يوتعى الرتب
ما ا( هـذه يـ  وال سـيئـ  اجلامعيعاهبا مـن خـالل الـتعبم والتفاعـل مـع البيسـعو( الـى اسـتيهلـم دوافعهـم وحاجـاهتم التـ ي 

نفعـايل ومـا تعـرض هلـا الطالـب عبـى املسـتوى اجلسـم ي وااليت التـ ي ارـ يجـ  التغي  نتيـ  تتسـم بخصوصـياملرحبـ  اجلامع
رتتـب عبـى ذلـك عنـى بعـض الطببـ  مـن تقبـب انفعـايل مسـتمر يس واملشـاعر ومـا قـى يت فـ ي االحاسـارـ يصـاحبها مـن تغي

ـر احالـ  عـىم التـوان( لفتـرة ميىة فانـه يئ  جىينتقل الفرد من بيتها ودرجتها ، فعنىما يث نوعيتؤثر عبى توافقه تختب  من ح
   .يمـن الوقـت ، وهـذه الفتـرة تختبـ  مـن فـرد الـى اخـر تبعـا لظـاهرة الفـروق الفرد

اولـ  واجهها الطبب  وحميب  فـ ي الكشـ  عـن الصـعوابت املختبفـ  التـ ي يعـى وسـي ي ميا( معرف  مسـتوى التوافـق االكـاد
ـا مـع اجلـو اجلـامع ي يعيقـق الطببـ  توافقـا لبحيمـن اجـل ا(  التوافق ص حـاالت التوافـق وسـوءيفضـال عـن تشـخ معاجلتهـا،
ـات يت وامكانار   مـن قـىتطببـه بصـورة عامـيومـا  والـزمالء، ينيسـيوالتىر   يالىراسوعبـى االخـص مـع املـواد  عامـ ،بصـورة 

  يف يضايـ  الر يـ  الرتبي ي لطببـ  كبميـاس التوافـق االكـاديـ  البحـث فـ ي بنـاء مقيومـن هنـا تكمـن امه مناسـب ،  يسـار وعـادات د
 املوصل.جامع  
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 مشكلة البحث ٢-١

االنتقـال مـن ذ متثل مرحب  ا الطبب ، صـعبا ملعظـم اي  بصـورة خاصـ  حتـىيضـايـ  الر يـ  بصـورة عامـ  والرتبيـاة اجلامعيتعـى احل
ذ ا( مثـل هـذا ا ـ ،يوميالـاهتم يت فـ ي منـط حارـ يمـا لبطببـ  اذ تـؤدي الـى تغـ  حـىاث مهيـ  الـى املرحبـ  اجلامعيسـ  الثانو ار الى

  .يوشخص  يميؤدي ابلطالـب الـى مواجه  صعوابت اكادـياالنتقـال قـى 

ـ  فـ ي يميواجه مشكالت اكاديو  املواقـ ،ـ  تبـرن امامـه عـىد مـن   التفاعل فـ ي اجلامعيش عمبيعيفالطالب اجلامع ي وهو 
ورمبـا تكـو( صـعب  مـن  متطبباهتـا،تها فـ ي تنـوع ي  وخلصوصـيضـايـ  الر يسـ  فـ ي الرتبار عـ  الىيولطب الىراسي ،ئتـ  يالتوافـق مـع ب
  يءات اضـافار ر وقـيكبـ  بـه مـن تقـار يمـا  الضـاف  الـىـ  ابي  واملـواد املعرفيضـايت واحلركـات الر ار املهـا سـهميخـالل تىر 

 س .ار الىع  ضغوط ياكل عىة تنشا من لبفضال عن مش املكتب ،جع  ار تطبب ميارج الكتـاب املقرر مبا خـ

ـ  ، ودرجـ  يىنـ  والبي  واملعرفيهتم العقبار ـث قـىي( من فرد اىل اخر من حنو يتباي  يضاي  الر ي  الرتبيومن املعروف ا( لبب  كب
تطبـب وسـائل يسـ  ، و ار ر ابالهتمـام والىي ي جىمياالكادسـتهم ، لـذلك فـا( التعـرف الـى مسـتوى تـوافقهم ار ـوهلم حنـو ديم

س ذلك ، وحسب حى عبم الباحث ومن خالل االلالع عبى يقياس يتسـاعى فـ ي ذلـك ، ومـن هـذه الوسـائل تـوفر مق
  تكمـن فـ ي بنـاء يسـيـه فـا( مشـكب  البحـث الرئيـى البحـث ، وعبياسا لبموضوع قيى مقجيمل  سات والبحوث السابق ار الى
   يف جامع  املوصل .يضاي  الر ي  الرتبي ي لطبب  كبمياس لبتوافق األكاديـق مقيوتطب

 دفا البحث  ه ٣-١

 املوصل.جامع     يفيضاي  الر ي  الرتبي ي لطبب  كبمياس التوافق االكاديق مقيبناء وتطب ١-٣-١

 املوصل.جامعـ    فـ ي يضـايـ  الر يـ  الرتبيكب ي لـىى لببـ   ميالتعرف الـى مسـتوى التوافـق االكـاد ٢-٣-١

 البحث جماالت ٤-١

 املوصل.  يف جامع  يضاي  الر ي  الرتبيلبب  كب :البشري اجملال ١-٤-١

   .٠٢٢٢ / ٥/ ١٢ولغاي   ٠٢٢٢/  ١/  ٠٢من املىة  :الزمايناجملال  ٢-٤-١

 املوصل.   يف جامع  ي  الرتبيت كبار قاعات حماض :املكايناجملال  ٣-٤-١

 د املصطلحات  يحتد   ٥-١

 التوافق: ١-٥-١

ـث ي  تختبـ  مـن حيجيتاصفات ومتطببات اسـرت وتتضمن  الوجوه،  معقىة ومتعىدة ي" عمب ابنه:زل( يعرفه )املن -
وهذه  الزمن،ـر احالـ  مـن عىم التوافق لفرتة من ميـ  فانـه يىيئـ  جىيلـى بنقـل الفـرد ايفعنـىما  ودرجتهـا،تهـا ينوع

 (.٣ ،١٩٩١زل، يالفرتة قى تختب  من فرد اىل اخر " )املن
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ىل يسـبك سبوكا مقبوال يـه و يش فيعـيوعرفه )مرس ي( ابنه " قىرة الفرد عبى التوافـق مـع نفسـه ومـع اجملتمـع الـذي  -
 ١٩٨٥ ، ٤١) .مرسـ ي، ع الظروف" )ي ميوحتت اتث اجملاالت،( يف خمتب  از التا عاى

  ي:مياالكادالتوافق  ٢-٥-١

ـ  مستمرة انجت  عن تفاعل يكيناميـ  ديـا ابنـه " عمبيفقـى عرفـه الباحـث نظر   ي،مياالكـادـ  لبتوافـق يلعـىم وجـود تعر  ار نظـ
والشـعور  التـوان(،الحـىاث  الىراسي ،ملشاكبه  وإجيـاد حل ـ ،ئيلببـق االمتثـال يوذلك عـن لر  الىراسي ،ئته يالفرد مع ب

 ".  يواملهن  املستقبب ،الىراس ي احلـايلابلرضـا عـن التخصـص 

ـ  يـ  الرتبيهـا لببـ  كبيصـل عبحيـ  التـ ي يالىرجـ  الكب ابنـه:ـا يي اجار ميوقـد عـرف الباحـث التوافـق االكـاد -
 الغرض. ي املعى هلذا ميـاس التوافـق األكاديت مقار ل فـ ي ضـوء اسـتجابتهم لفقـوصـ  فـ ي جامعـ  امليضـايالر 

 ةهالنظري والدراسات املشاب اإلطار-2
 النظري اإلطار 2-1

  التوافق ومهمف ١-١-٢

، وكـذلك   يراسالىئـ  يا فـ ي التوافـق او عىمـه ، وذلـك مـن خـالل عالقـ   الفـرد مـع البيدوار اساسـ  يالىراسئ  يمتارس الب
اته جتـاه تصـرفاته ، وجتـاه يقـر مبسـؤوليدتـه ، و ار ـس مبشـاعره واحيعـرف و يالـذي  مـن خـالل الفـرد ذاتـه ، فـالفرد املتوافـق هـو

ناسـب  التـ ي ئـق املار ـاد الطجيـات الفـرد ، وذلـك ابـ  مسـتمرة الشـباع رغبيكيناميـ  ديـ  التوافـق هـ ي " عمبينمالئـه ، اذ ا( عمب
تشغل   ئ  من جه  اخرى تبك اليتيق التوافق مع نفسه من جه  ، ومع البيل حتقي سبوكه يف سبييـاول مـن خالهلا تغحي

 ( .  ٣٣،  ١٩٧٩ر النفس ي والتوافق " )فهمـ ي ، ار صل اىل حال  االستقيت لار ط ابلفرد من مؤثيحيكل ما 

تطبـب  ي( ارـ يئـ  متغيولكـن الكائن والب ،رار االسـتقـه مـن يعبـى درجـ  كاف بقـىئته يف عالقـ  البـى ا( تيوتوافق الكائن مع ب
ئـ  او املواءمـ  يـق او التهي املناسب هـو التوفينهمـا ، وهـذا التغير العالقـ  بار مناسـبا لالبقـاء عبـى اسـتق ارـ يـر تغيكـل تغ

تالءم مع الظروف وهو ما امساه يث يل يف الكائن احيتوافق هو تعىنهمـا هـ ي التوافـق االصـل يف اليوالعالقـ  املسـتمرة ب
 ( .  ٢٤،  ١٩٩٧ئ  او اعادة حال  التوافق والتوان( )امحى ، يل الكائن بعضا منه وبعضا من البيمماثب  او تعى

اتـه ، واهىافـه وعالقاتـه يانتـه وٕامكار  داخبـ ي لقىمي  عبـى اسـاس تقـو نـيكـو( لـىى الفـرد صـورة مبيتحقـق التوافـق عنـىما يو 
ق الذات ين ، وصورة اىل حتقيب من النفس واالخر ابشـعور التكامـل ومـن ثـم االقرت وهـذه الصـورة تـزود الفـرد  ن،ياالخـر مـع 

 ( .     ٣٤،  ٢٠٠٤)بك ، 

كـو( فـ ي ذلـك يعـىم التوافـق فقـى مـن   عـاينيئـ  انسـجاما يالب والتوافـق مفهـوم انسـاين ، فـاذا عجـز الكـائن عـن التوافـق مـع
ـق شـئ مـن التوافـق ولـو كـا( فاشـال ي او عبـى االقـل حتقايقـق الفـرد توافقـا سـو حيهـالك الكـائن ، ولكـن االغبـب هـو ا( 

 ( .  ٢٠،  ١٩٧٦)اخلويل ، صـل سـوء توافـق اذا قـل حيوي ـر سـيغ
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نجزهـا ، وذلـك يـاة او يت احلايطر عبـى حتـىيسـيعـاجل بنجـاح و يهـا الفـرد ا( يـاول فحيلتـ ي ـ  ايعـى التوافـق مبثابـ  العمبياذ 
 اىل قىرة الفـرد عبـى اخـذ املشـكالت يشيات املتنوعـ  ، ا( التوافق السوي يجيتاب واالسـرت يـى مـن االسـاليالعى ابسـتخىام

ك مـن قبـل الفـرد ، ار   وع ي وادي، اذ اهنا تتطبب عمب عتماد عبى حاجاته االعتبـار حـال ههورهـا واالسـتجاب  هلا ابالنيبعـ
  اخـرى عنـىما يجيتاـار احلاجـ  الـى اسـتخىام اسـرت  االعتبنيخـذ بعـايسـتخىمها ال تعمـل وا( ي  التـ ي يجيتاوا( االسـرت 

  التوافق ، يقـ  انجحـ  ه ي عمبيع  بطر ير ـرة والسـيرة ذلك ، اذ ا( قىرة الفرد عبى معاجل  الظروف املتغتستىع ي الضرو 
   التوافق وه ي :ي تساعىا( عبى فهم عمبنيى صفتيكن حتىميو 

 الفرد.مناسبا من جانب  اي ق تتطبب تغ  التوافي اىل ا( عمبيتش االوىل: -

ابستخىام  وذلـك حتـىث،تـ ي ت الارـ يمتسـق  مـن التوافـق مـع التغطـور امنالـا يىل ا( الفـرد اي تشـ الثانيـ : -
  (.٢ ،١٩٩٩ زل،يواملنما( ين  انجح  )سبيات معيجيتااسرت 

 العوامل املؤثرة يف التوافق ٢-١-٢

 امهها:د من ار  يف احىاث التوافق لىى االفيكبهناك عوامل هلا االثر ال

 يولوجي  او الفسـيـ  احلاجـات العضـو يقصـى ابحلاجـات االولي  ، و ي  واحلاجات الشخصياشباع احلاجات االول    ،
 ، اذ بـىو( ايضـرور  ار عـى اشـباع هـذه احلاجات امـيو  حـ  (ار ب واحلاجـ  الـى الار كاحلاجـ  الـى الطعـام والشـ

  فـا( اشـباعها مـن العوامـل املهمـ  حلـىوث يـ  النفسـيتعـرض الفـرد لبهـالك ، امـا احلاجـات االجتماعياشـباعها 
ت ار ـ  ، واكتسـاب اخلبـير واحلر ار احلاجـ  الـى النجـاح واالسـتق ـن اهـم هـذه احلاجـاتـ  التوافـق املنشـودة ، وميعمب
ـه ي  فاهنـا تخبـق لىينفسـ   كانـت اويـىة ، وكـذلك احلاجـ  الـى االنتمـاء ، واذا لـم تشـبع حاجـات الفـرد عضـو ياجلى
نته ي املوق  يمـىة حرمـا( الفـرد اند التـوتر بشـىة و ىفعه اىل حماول  اشـباع هـذه احلاجـ  ، وكبمـا لالـت ي ار توت

  ي اشباع حاجاته قو ني املرء وبنيع املـرء اشـباع هـذه احلاجـات ، وكانـت هـذه احلـواجز التـ ي بيستطينما يعادة ح
قرهـا اجملتمـع ، ي  ال يـر سـو يب  غيشـبع هبـا حاجاتـه ، وقـى تكـو( هـذه الوسـيب  يـ  وسـيى اجياول ا( حيمانع  فانه 
   التوافق .يـنح ، فتفشل بذلك عمبجينحـرف الفـرد او يومـن هنـا ف

 ت والعادات ار جاتـه املبحـ  ، وا( هـذه املهاله اشـباع حا سـريت التـ ي تار دات واملهـاا( تتـوفر لـىى الفـرد العـا
ـ  ملـا مـر بـه الفـرد مـن هـو فـ ي الواقـع مرحبجنـى ا( التوافـق  فأننااة الفرد لـذا يحل املبكرة يف حار تتكو( من امل

ه من الناس يف ي تعامل معها مع غيشبع هبا حاجاته و يئـق املختبفـ  التـ ي ار ت وجتـارب اثـرت فـ ي تعبمـه لبطار خبـ
   .ياة االجتماعيجمال احل

  )ورمبا كا(  ى،ياجلروط التوافـق ا مـن شـيعـرف االنسـا( نفسـه اذ ا( معرفـ  االنسـا( لنفسـه تعـى شـرلا اساسـيا
تخـذ هـذه العبـارة " اعرف نفسك بنفسك " اليت  يط( الـى ا( ار بسـوف )اسـقيـبب الـذي دفـع الفذلك هـو الس

 املتوافق.بق االنسا( الفاضل خياول هبا ا( حيكا( 

 ب ي:ين مها ما يقوم عبى امر يلذلك فا( اساس التوافق 
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  )بشع حاجاته املخبف  يث يها انجحا احياته توجيه حيعبى توج ار كو( الشخص قاديا 

  )٢٠٠٤ ، ٧) .  بـك،ن )يقـ  ال تعـوق اشـباع احلاجـات املشـروع  لالخـر يشـبع الشـخص حاجاتـه بطر يا 

 خصا ص التوافق  ٣-١-٢

 االيت:هناك خصائص لبتوافق عبى النحو 

 مهم ال نفهم يعنـى تقـ ولبواقـع الـىاخل ن،ياالخـر د ار م وضع االفـييقع اخلارج ي عنى تقق لبوايك الىقار االد
 .)التوافق(

  كو( عنىهم حس ياذ  لبمسـتقبل،ط يوالتخطـ املاضـ ي،مع القىرة عبى االسـتفادة مـن  االويل ابحلاضراالهتمام
 تاجونه منحيما  أعظم صبوا اىلحين عبـى ا( يقـادر  والـذي جيعبهـم واملسـتقبل،ابلتوان( بـنب املاضـ ي واحلاضـر 

 اة.ياحل

  والتحىي.اختار املهن  اليت حتقق هلم الرضا 

 ياالجتماعق التماسك يف العالقات ياالنصاف يف القىرة عبى حتق.  

 انئى.ـر مالئمـ  او مفرل  كل يكـو( عنـىهم انفعـاالت غيقـ ي دو( ا( يـر ورهـم احلقيالتمتـع ابلقـىرة عبـى التعب 

  د ار ـاة، فـاالفيمن التوافق يف احل العام الذات واملستوى مفهوم نيب اذ توجى عالق  ايب،جياامتالك مفهوم ذات
ـاح ، يبـو( الـى الشـعور بعـىم االرتيميعـانو( مـن مسـتوى عـال مـن القبـق، و يعـانو( مـن مفهـوم ذات سـبيب ين يالـذ

 Derlega)بسوء التوافق تصفو( ين ، ومن مث يتصـفو( بـاهنم اقـل قبـوال لالخر يوعـىم الرضـا مـع انفسـهم ، و 

and Janda , 1986 , 27) . 

 ةالدراسات املشاهب ٢-٢

س  ار عثر الباحث عبى ديالسـابق  لـم سـات والبحـوث ار ـ  مسـح لبىيء عمبار عبـم الباحـث ، ومـن خـالل اجـ حسـب حـى
سات مشاهب  ، ار ماع ي كىت التوافق النفس ي واالجتساار ه قام الباحث بتناول ديحث ، وعبى البيمشاهب  لبموضوع ق
 وعبى النحو االيت :

 (١٩٩٤دراسة )عباس ،  ١-٢-٢

 " ل الدارسيي"التوافق النفسي لدى طلبة املرحلة املتوسطة وعالقته ابلتحص
 س  اىل :ار هىف الى

 اس التوافق النفس ي لطبب  املرحب  املتوسط  .ياعىاد مق -

   .اس مستوى التوافق النفس ي لىى لبب  املرحب  املتوسطيق -
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 ـر اجلـنس )ذكور ، واانث( .ي لبب  املرحب  املتوسط  عبى وفـق متغنيالتعرف اىل الفروق يف التوافق النفس ي ب -

س ي )االول ، ار ـر الصـ  الىيوسط  عبى وفـق متغ لبب  املرحب  املتنيالتعرف اىل الفروق يف التوافق النفس ي ب -
 والثاين ، والثالث( .

سـ  عبـى ار ت الىـيعـ  البحـث ، واجر ي املسـح ي واالرتبـال ي ملالءمتـه ولبنيصـف ي ابالسـبوباسـتخىام الباحـث املـنهج الو 
ـارهم ي( لالب من كل صـ  ، وتـم اخت١٠( مىرسـ  ومبعىل )١٢ثبـو( )مي( لالـب ولالبـ  ٣٦٠نـ  تكونـت مـن )يع

( القسـم ١٩٩٠ـاس )السـوداين ، ي( الباحـث مبق  مـن جمتمـع البحـث ، امـا اداة البحـث فقـى اسـتعايقـ  العشـوائيابلطر 
  ياخلـاص بـالتوافق النفسـ ي املتمثل اببعـاد التوافـق )اجلسـم ي، والصـح ي ، واالنفعـايل( ،  واسـتخىم الوسـائل االحصـائ

 ـ :ياالت

ن( ، واستنتج يل التبايئ ي ، وحتبسـو( ، واالختبـار التـاي ـاري ، ومعامـل االرتبـاط بيف املعار )املتوسـط احلسـايب ، واالحنـ
 : أييتالباحث ما 

 س ي والتوافق النفس ي .ار ل الىي التحصني  بيوجى عالق  معنو ي -

 ـر اجلـنس )ذكـور ، وانـاث( ، ولصـاحل الذكور .  ي الطببـ  فـ ي التوافـق وفـق متغنيـ  بـيوجـود فـروق معنو  -

سـ ي )االول، والثـاين ، والثالث( )عباس ، ار ـر الصـ  الىيمتغ التوافـق وفـق الطبب  فـ ي ني  بيعىم وجود فروق معنو  -
٢٧٤-٢٦٥،  ١٩٩٤ . ) 

 (١٩٩٩زل ، يمان واملنيدراسة )سل ٢-٢-٢

ت اجلنس والفصل الدارسي واملعدل اي لطان قابوس وعالقتها بكل من متغ"درجة التوافق لدى طلبة جامعة الس
 لي واملوقع السكين "يالتحص

 اىل:الىراس  هىف 

 قابوس.اس التوافق لطبب  جامع  السبطا( يبناء مق -

ت اجلنس اي قـابوس وعالقتهـا بكـل مـن متغالتعـرف الـى درجـ  التوافـق النفسـ ي لـىى لببـ  جامعـ  السـبطا(  -
 السكين.ب ي واملوقع يالتحص الىراس ي واملعىوالفصل 

سـ  عبـى ار ـت الىيعـ  البحـث ، واجر يم ولببـال ي ملالءمـته املسـح ي واالرتنياسـتخىام الباحـث املـنهج الوصـف ي ابالسـبوب
ات جامع  السبطا( يواملتمثب  بكبالىراس  ( من جمتمع %٦.٢٦نسـبته ) ( لالبـا ولالبـ  أي ما١٢٢٦نـ  اتلفـت مـن )يع

ي اعـىه الباحـث اس التوافق الذيـ  ، اما اداة البحث فقى اقتصرت عبى مقينـ  بصـورة عمىيـار العيقابوس ، اذ مت اخت
 ي ، ميـ  هـ ي )التوافـق الشخصـ ي ، والتوافـق االسـري ، والتوافـق االكـاديـ  ، واملتكـو( مـن اربعـ  حمـاور فرعيئـ  العمانيلبب

ـاري ، ومعامـل يف املعار : )املتوسـط احلسـايب ، واالحنــ  ي  االتيوالتوافـق االجتمـاع ي( ، واسـتخىم الوسـائل االحصـائ
 : أييتن( ، واسـتنتج الباحـث مـا يـل التبـايط ، واالختبـار التـائ ي ، وحتبيرتبـاط البسـاال
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 االجتماع ي.ـاس التوافـق مـا عـىا بعـى التوافـق يسـها مقيقيـع االبعـاد التـ ي ينـ  عبـى ميوجـود توافـق عنـى الع -

 ، وملصبح  نيعـزى الـى اجلنسي)التوافـق العـام( ، و بعـى التوافـق الشخصـ ي والبعـى الكبـ ي يف ـ  يوجـود فـروق معنو  -
 الذكور .

ـاس التوافـق ماعـىا بعـى التوافـق الشخص ي والتوافق يـع االبعـاد والبعـى الكبـ ي ملقيـ  عبـى ميوجـود فـروق معنو  -
 اجلامع ي.قطنـو( داخـل احلرم ين يوملصـبح  الـذ السـكين،عزى الـى املوقـع يو  األكادمي ي،

عزى يو  االسري،ـاس التوافـق ماعـىا بعـى التوافق يـ  والبعـى الكبـ ي ملقيـع االبعـاد والفرعيـ  عبـى ميد فـروق معنو وجـو  -
 الىراس ي.اىل مستوى الفصل 

 ب ي.يالتحصاىل املعىل  فقط، ويعزى األكادمي ي  يف بعى التوافق يوجود فروق معنو  -

 البحث  اجراءات-3
   البحث جهمن 3-1

 البحث. ملالءمته ولبيع املنهج الوصف ي ابالسبوب املسح ي مت استخىام 

 هنتيجمتمع البحث وع 3-2

 جمتمع البحث   3-2-1

( ، والبالغ ٢٠٠٨-٢٠٠٧) الىراس ي  يف جامع  املوصل لبعام يضاي  الر ي  الرتبياشتمل جمتمع البحث عبى لبب  كب
ـه : )مـنهم يالتال  يالىراس عبـى الصـفوف ني، مـونع( لالبـ  ٤١( لالبا ، و)٦٥٢( لالبا ولالب  ، منهم )٦٩٣عىدهم )

( لالبا ولالب  فـ ي الصـ  ١٤٩( لالبا ولالب  يف الص  الثاين ، و)٢٠٨( لالبـا ولالبـ  فـ ي الصـ  االول ، و)٢٢٣)
  ذلك .   نيبي( ١بع( ، واجلىول )ار ( لالبا ولالب  يف الص  ال١١٣الثالـث ، و)

 مع البحثل جمتيتفاص ( يبني١اجلدول )

 النسبة

 ةياملئو 

د اجملتمع ار عدد اف
 الكلي

 عدد الطلبة

 ت ةيالكلـ

 ذكور اانث

 ١ لبب  الص  االول ٢١٩ ٤ ٢٢٣ ٣٢%

 ٢ لبب  الص  الثاين ١٨٩ ١٩ ٢٠٨ ٣٠%

 ٣ لبب  الص  الثالث ١٣٥ ١٤ ١٤٩ ٢٢%
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 ٤ بعار لبب  الص  ال ١٠٩ ٤ ١١٣ ١٦%

  اجملمـوع الكلـي ٦٥٢ ٤١ ٦٩٣ ١٠٠%

 ةينة البحث االساسيع 3-2-2

( لالبـ  ، بعـى اسـتبعاد لببـ  الصـ  ٣٧( لالبـا ، و)٤٣٣( لالبا ولالب  ، منهم )٤٧٠ن  البحث عبى )ياشتمبت ع
حـل ار ـىة مقارنـ  مـع امليـ  اجلىيكبئـ  اليـ  والتوافـق مع بيث ي التكياالول ، وذلـك بسـبب قبـ  فتـرة دوامهـم ، عـىهم حـى

نـ  بنـاء ، ي( من جمتمع البحث كع%٦٥ار نسب  )ي  ، ومت اختيقـ  عمىينـ  البحـث بطر يـار عياالخـرى ، اذ تـم اخت  يالىراس
نـا عبـى اسـاس عبمـ ي او احصـائ ي يضـعوا حـىا معي لـم ني واالخصـائنيـق ، " ا( البـاحثينـ  تطبيواسـتخىم القسـم البـاق ي كع

نـ  يـم عـى حجيسـات السـابق  ا( وجـىت فـ ي حتىار  ابلىنيسرتشى عىد من البـاحثين لكن  ، و يـىد احلجم املناسب لبعحي
 ٢٠٠٠ـى الباحـث استخىامه " )مبحم ، ير يسـات التـ ي تسـتخىم نفـس اسـبوب البحـوث الـذي ار البحـث خاصـ  تبـك الى

 يت :اي( ، وكما ١٣٠-١٢٩، 

 نة البناء  يع 3-2-2-1

  ين  البحث االساسي  من عيقـ  عشوائيـارهم بطر ي( لـالب مـن الـذكور واالنـاث ، تـم اخت٣٠٦ـى )نـ  البنـاء عبياشـتمبت ع
( ٣٠ت )  االولـى ببغـينـ  التجربـ  االسـتطالعيـ  : عينـات االتينـ  البنـاء مـن العي( ، وتكونـت ع%٦٥ثبـو( نسـب  )مي، و 

ـل االحصـائ ي يالتحبـز )يينـ  التمي( لالبـا ولالـب ، وع١٦ـ  ببغـت )يثان  الي  االسـتطالعنـ  التجربـيلالبـا ولالبـ  ، وع
 .ن  البحثيعهم مـن عي( لالبـا ولالبـ  ، واسـتبعىوا مـ٢٥نـ  الثبـات ببغـت )ي( لالبـا ولالبـ  ، وع٢٣٥ت( ببغـت )ار لبفقـ

 ق ينة التطبيع 3-2-2-2

ق ي، لغرض تطب يالبحث االساس نـ ي( مـن ع%٣٥ثبـو( نسـب  )ميـ  ، و ( لالبـا ولالب١٦٤ـق عبـى )ينـ  التطبياشـتمبت ع
  ذلك .نيبي( ٢ ي ، واجلىول )مياس التوافق االكاديمق
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 (٢اجلدول )
 قينة البناء والتطبيل عي تفاصنيبي

 ةيالنسبة املئو 

 نة البحثيمن ع
  ناتيالع اجلنس عدد الطلبة

%٣٠ ٦.٣٠ 

 ذكور ٢٦

 وىل  االيالتجرب  االستطالع

ينة 
ع

بناء
ال

 

 اانث ٤

%١٦ ٣.٤٠ 

 ذكور ١٤

  ي  الثانيالتجرب  االستطالع

 اانث ٢

%٢٣٥ ٥٠ 

 ذكور ٢٢٣
 زيين  التميع

 اانث ١٢

%٢٥ ٥.٣٠ 

 ذكور ٢٣

 ن  الثباتيع
 اانث ٢

%٣٠٦ ٦٥ 

 ذكور ٢٨٦
 ن  البناءيجمموع ع

 اانث ٢٠

%١٦٤ ٣٥ 

 ذكور ١٤٧

  قين  التطبيع
 اانث ١٧

%٤٧٠ ١٠٠ 

 ذكور ٤٣٣

  العىد الكب ي
 اانث ٣٧
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 اداة البحث 3-3

ـاس ي  يف جامع  املوصل ، قـام الباحـث ببنـاء هـذا املقيضاي  الر ي  الرتبي ي لطبب  كبمياس لبتوافق االكاديلعىم وجود مق ار نظ
 س  ه ي :يحل رئار ابربع مـاس متر يـ  بنـاء اي مقيالـى ا( عمب (Allen and yen)يشـي، اذ 

 ته .ار ى اجملاالت اليت تغط ي فقيك بتحىاس وذليط لبمقيالتخط -

 ت كل جمال .ار اغ  فقيص -

 ن  ممثب  جملتمع البحث .يت عبى عار ق الفقيتطب -

 .  (Allen and yen , 1979 , 118- 119) اسياملق راتل لفقيحتب راءاج -

 اسية االوىل للمقيالتجربة االستطالع ١-٣-٣

ا( مفتـوح عبـى شـكل سـؤال ضـمن ي ي قـام الباحـث ابعـىاد اسـتبميـاس التوافـق االكـاديت ملقار حلصول عبى فقـلغرض ا
  لالنسـا( ، وهـ ي )البعـى املعرفـ ي لبتوافـق ، والبعـى االنفعـايل لبتوافـق ، والبعـى السـبوك ي لبتوافـق( ، وفـ ي كـل ياالبعـاد السـبوك

 ( التـ ي تـىل عبـى توافـق ، او قبـ  توافـق يـ  ، والسـببيابجي  )االيهـا الطببـ  املواقـ  السـبوكيـىو( في منهـا مثـاال( لالجابـ 
( ٣٠نـ  مكونـ  مـن )ي( ، عبـى ع١ فـ ي املبحـق )نيا( ، املبـيـع االسـتبي ( ، اذ تـم تون يسار   )الىيميئـ  االكاديالطببـ  مـع الب

   من جمتمع البحث .يق  عشوائيرهم بطر اي  مت اختيلالبا من لالب الكب

 اغة فقرات كل جمال يص ٢-٣-٣

  لالنسـا( ، يت عبـى وفـق االبعـاد السـبوكار الفقـ اغ  عـىد مـنياس مـن خـالل صـي  لبمقيغ  االوليقام الباحث ابعىاد الص
هم ، ومبا يت عبار وك ي لبتوافق( ، اذ ونعت الفقوهـ ي )البعـى املعرفـ ي لبتوافـق ، والبعـى االنفعـايل لبتوافـق ، والبعـى السب

ب بنـاء ي  حـول اسـاليسات العبمار ى االسس الواردة يف البحوث والىتالءم وجمتمع البحث ، فمـن خـالل االعتمـاد عبي
غتها يـاس بصـيت املقار اغ  فقـيس ، تـم اعـىاد وصـييـاسـات وبعـض املقار ـات البحـوث ، والىيع عبـى ادبس ، وااللـاليياملقـا
اغتها عبى يت وصار   ،  واعتمى فـ ي اعـىاد الفقـيب( فقرة سب١٩  ، و)يابجي( فقرة ا٢٩( فقرة ، منها )٤٨  من )ياالول

 عىة نيل واحى من بيار بىيـى اجابتـه ابختيطبب منه حتىيت و ار ب فقيقىم لبمستجيار من متعىد ، اذ ياسبوب االخت
( )دائما ، ثالث ( ، ان خالل ثالث  بىائل تعطى هلا االو  ـاس مـنيت املقار االجاب  عبى فق خمتبف  ، اذ تتم( ان بىائل هلا او 

روعـ ي فـ ي   ، وقـى يح ابلنسب  لبفقرة السـببي  ، والعكس صحيابجياان ، اثنـا(( ، و)ابـىا ، درجـ  واحـىة( لبفقرة االيو)اح
 يت :ايت ما ار اغ  الفقـياعـىاد وصـ

 ب  تؤدي اىل املبل يا( ال تكو( الفقرة لو  -

 ( .  ١٣٤،  ١٩٨٩  ، ي واحى )ابو عالم وشر يا( تكو( الفقرة قابب  لتفس -

 اس ومرتبط  معهيس الفقرة احى ابعاد املقيا( تق -
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 ( .  ٩٧،  ١٩٩٠غ  املتكبم )كاهم ، يا( تكو( الفقرة بص -

  اسيللمق ريهالصدق الظا ٣-٣-٣

ـ  ، تـم عرضها عبى عىد من السادة ياغتها واعـىادها بصـورهتا االوليـرة وصـ( فق٤٨ـاس البالغـ  )ياملقفقـرات بعـى اعـىاد 
هـا واحلكـم مي ، لغـرض تقو ميـاس والتقـو ي  ، وجمـال القيوالنفسـ ـ ي  والرتبو يضـايفـ ي جمـال العبـوم الر  )*(ذوي اخلبة واالختصـاص

ة الت املناسـب  مـن خـالل )حـذف او اعـاديء التعـىار واجــه ، يبمجـال الـذي وضـعت فتها ومالءمتهـا ليعبـى مـىى صـالح
   بـىائل االجابـ  املقرتح  ، اويـتالءم وجمتمـع البحـث ، فضـال عـن ذكـر صـالحيت( ومبـا ار اغ  او اضاف  عىد من الفقـيصـ

 فـ ي نيـاس ، كمـا مبـيى مـن صـىق املقب  مناسـب  لبتاكـيء وسـار عـى هـذا االجـيلالجابـ  ، اذ  ليـى السـبم البـىياضـاف  وحتى
ـه سيقيء فـ ي اجملـال الـذي ار  واخلبـنيعبـى عـىد مـن املختصــاس صـادقا بعـى عرضـه يكـن ا( نعـى املقمي( ، اذ " ٢املبحـق )

باحـث االعتمـاد عبـى حكـم كن لبمياسه ، يس السبوك الذي وضع لقيقيء ا( هـذا االختبار ار ـاس ، فـاذا اقـر اخلبـياملق
 ( .  ٥٥،  ١٩٩٩س ، يء " )عـو ار اخلبـ

  يء عبـى صـالحاـ  التفاق اخلب يل النسـب  املئو ء مـن خـالار ج صـىق اخلبـا ر ء تـم اسـتخار ـل اجابـات السـادة اخلبـيى حتبوبع
ء ، وقى مت حذف فقرة واحىة فقط ، اب ء اخلار ( فـاكثر مـن ا%٧٥هـا )يالتـ ي اتفـق عبفقـرات ، اذ تـم قبـول الفقـرات ال

ل بعـض يوتـم تعـىا عبى نسب  االتفاق املقبول  ، ـاس ، اذ تـم حذفها لعىم حصوهلي( مـن البعـى املعرفـ ي لبمق٢وه ي الفقرة )
الت يـىء التعار ـ  اجـيوامكانفقـرات   اليء فـ ي صـالحار صل عبى نسب  اتفاق لبخبـحيث ا( ، انـه "عبـى الباحـفقـرات ال

 ( .   ١٢٦،  ١٩٨٣ء فـ ي هـذا النـوع مـن الصـىق " )ببـوم واخـرو( ، ار ت اخلبـار ي( فـاكثر مـن تقـى%٧٥بنسـب  التقـل عـن )

                                  
 مساء السادة ذوي اخلبة واالختصاص  ا)*(

 اجلامع                                      الكبي                            االختصاص                                    االسم 

 املوصل                                       الرتبي  الرايضي                      عبم احلرك                       ا.د. وديع ايسني التكرييت
 املوصل                                       الرتبي  الرايضي                      قياس وتقومي                        .د. ثيالم يونس عالويأ

 املوصل                                        بي  الرايضي الرت             قياس وتقومي                        أ.د. هاشم امحى سبيما(
  املوصل                                        الرتبي  الرايضي          عبم النفس الرايض ي                     أ.م.د. انهم شاكر الواتر
  املوصل                                        الرتبي  الرايضي                       وتقومي قياس                                    أ.م.د. عبى الكرمي قاسم
 املوصل                                        الرتبي  الرايضي                       قياس وتقومي                                    أ.م.د. ايثار عبى الكرمي

 املوصل                                        الرتبي                          قياس وتقومي                        سام  حامى حممىأ.م.د. ا
 املوصل                                        الرتبي              عبم النفس الرتبوي                                 أ.م.د. مسي يونس حممى
 املوصل                                       الرتبي  الرايضي                      قياس وتقومي                        أ.م.د. مك ي حممود حسني
 املوصل                                       الرتبي  االساسي         عبم النفس الرايض ي                     أ.م.د. عكب  سبيما( احلوري
 املوصل                                       الرتبي               ئق التىريسار ل                       أ.م.د. عبى الرانق ايسني
 املوصل                                      الرتبي  الرايضي           عبم النفس الرايض ي                                 أ.م.د. نهي حيىی حممى

 املوصل                                      الرتبي                          فبسف  الرتبي                         هيم اجلبوريار م.د. خبيل اب
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ـ  يهـا فـ ي عمبيالعتمـاد عبتـم ا (،٣املبحـق ) فقـرة،( ٤٧ ي )ميـاس التوافـق االكـاديمقفقـرات كـو( عـىد يء ار وهبذا االجـ
 (.تار ـل االحصائ ي لبفقيلبنـاء )التحبوصـىق ا لبمقيـاس،ـ  ي  الثانيالسـتطالعاء التجربـ  ار اجـ

 اسية للمقية الثانيالتجربة االستطالع ٤-٣-٣

مـات يوبعى اعىاد التعب اجملاالت،ـب بـنمط كـل جمـال مـن يا لتجنـب تـاثر اجمليعـا عشـوائيـاس تون ياملقفقـرات ـع يبعـى تون 
ء التجرب  ار البا ولالب  ، وكا( الغرض من اج( ل١٦نـ  قوامها )يـاس عبـى عيـق املقيـ  ، تـم تطبياالولاخلاصـ  بـه بصـورهتا 

 يت :اي  ما ياالستطالع

 هلا.ت ودرج  استجابتهم ار مىى وضوح الفق

 اس.ياملقمات يالتأكى من مىى وضوح تعب -

   الباحث.ات اليت قى تصادف يص املعوقات والسببيتشخ -

 اس.يلبمقئل االجاب  مىى مالءم  بىا -

 اس .يستغرقه املختب يف االجاب  عبى املقياحتساب نمن االجاب  والوقت الذي  -

 ل االحصا ي للفقرات(يصدق البناء )التحل ٥-٣-٣

ات املرتبطـ  هبـا " يها مـن السـبوكيستىل عبيكن مالحظتها وامنا مي  ال ي  او صف  او خاصيكولوجيثل البناء " مس  سمي
ـق حسـاب يـاد صـىق املفـردة عـن لر جيا : ا مهـنيـم الكشـ  عـن صـىق البنـاء ابسـبوب(  ، اذ ت٢٧٦،  ٢٠٠٠)مبحـم ، 
ـاس ، يـ  لبمقيوالىرجـ  الكبفقـرات  النيـاد قـوة االرتبـاط بـجي( ، وا Discrimination Power)فقـرات ز لبـييقـوة التم
  يت احصـائار ئـق مؤشـار ( ، " اذ تعـى هـذه الطInternal Consistencyـاس )يىعى ابالتساق الـىاخب ي لبمقيوالذي 

 ل االحصائ ي املستخىم  .يب التحبيـايت وصـ  السـاليمـا ي( ، وف٣٨٦،  ١٩٩٩لصـىق البنـاء " )عـودة ، 

 ني املتطرفتنياسلوب اجملموعت ١-٥-٣-٣

 نيـق بـيقتـرح عبـى التفر تـه ملعرفـ  قـىرة االختبار املار فقـل االحصـائ ي ليـ  التحبيعمب ءار ـى اجـيـاس اجلين مواصـفات املقمـ
تمتعـو( بىرجـ  منخفضـ  مـن ين يد الـذار  االفـنيـ  ، وبـيقـىرة مـن انحتمتعـو( بىرجـ  مرتفعـ  مـن السـم  او الين يد الـذار االفـ

ـز لكـل فقـرة ابسـتخىام يي  التميـاد خاصـجي( ، وتـم ا٢٤٤،  ٢٠٠٦ـ  اخـرى )رضـوا( ، ينفـس السـم  او القـىرة مـن انح
 يشـي( ، اذ ١:٥ـز اعتمـى الباحـث عبـى نسـب  )يينـ  التميد عار  ، وملعرفـ  عـىد افـنيملتضـادت انياسـبوب اجملـوعت
(Nunnally) ( ١:٥عـن ) تقـل ـب ا( الجيفقـرات ـز الـى عـىد اليينـ  التميد عار ت نسـب  عـىد افـار ل الفقياىل انه " يف حتب
نـ  يوبذلك ببـغ حجـم ع،  ( Nunnally 1978 , 202)ـل " يـ  التحبيـل فرصـ  الصـىف  فـ ي عمبيلعالقـ  ذلـك بتقب

 ني متطرفتنيز ، مث مت اخذ جمموعتيين  التمي( عبى ع٤ـاس ، املبحق )يـق املقي( لالبـا ولالبـ  ، اذ تـم تطب٢٣٥ـز )ييالتم
ا( لتمثال يا ، والىني( من الىرجات )العب%٢٧ار نسب  )يتم اختيق ذلك يا ، ولتحقيبا تنانليتب درجاهتم تر يمنهما بعى ترت

قـىم افضـل يا يـا و الـىني العبني( مـن الـىرجات لبمجمـوعت%٢٧ ، وذلـك ال( " اسـتخىام نسـب  )ني املتضـادتنياجملموعت
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 Ahman,Morvin 1971,82)ـن " )يـث احلجـم والتبايح مـن خالهلـا عبـى افضـل صـورة مـن نينسـب  حتصـل اجملمـوعت

نـ  ي( لالبـا ولالبـ  بوصـفهم ع١٢٦( لالبـا ولالبـ  مبجمـوع كبـ ي قـىره )٦٣ـا( )يـا ودني، وبـذلك تضـمنت كـل جمموعـ  )عب
ا يـا والـىنيب العنياجملمـوعت متوسـطات اجابـات نيمـ  اختبـار )ت( احملتسب  الختبار داللـ  الفـروق بـيـز ، واعتمـىت قييالتم

  ذلك .نيبي( ٣اس ، واجلىول )يت املقار لكـل فقـرة من فق

 (٣اجلدول )

 زييا ونتا ج االختبار التا ي سحساب التميا والدني العلنياري للمجموعتيف املعار  املتوس  اسحسا ي واالحنيبي

 داللة الفروق
مة )ت( يق

 احملتسبة

 اياجملموعة العل اياجملموعة الدن

رقم 
 الفقرة

 االحراف

 اريياملع
 املتوس  اسحسا ي

 االحراف

 اريياملع
 املتوس  اسحسا ي

 ١ ٢.١٩١ ٠.٥٣٥ ٢.٠٣٢ ٠.٥٩٥ ١.٥٧٥ وي معنيغ

 ٢ ٢.٧٦٢ ٠.٤٢٩ ٢.٥٥٦ ٠.٥٦٢ ٢.٣١٧ معنوي

 ٣ ٢.٤٩٢ ٠.٥٠٤ ٢.٢٣٨ ٠.٥٣٠ ٢.٧٥٦ معنوي

 ٤ ٢.٩٦٨ ٠.١٧٧ ٢.٥٤٠ ٠.٦٦٨ ٤.٩٢٤ معنوي

 ٥ ٢.١٧٥ ٠.٦٨٥ ١.٩٠٥ ٠.٦١٥ ٢.٣١٧ معنوي

 ٦ ٢.٢٢٢ ٠.٥٨٠ ٢.١١١ ٠.٦٧٥ ٠.٩٩١  معنوييغ

 ٧ ٢.٤٧٦ ٠.٧١٥ ١.٩٥٢ ٠.٧٥٠ ٤.٠١٢ معنوي

 ٨ ٢.٦٩٨ ٠.٤٦٣ ٢.٢٢٢ ٠.٦٠٨ ٤.٩٤٩ معنوي

 ٩ ٣.٠٠٠ ٠.١١١ ٢.٧٧٨ ٠.٤٥٦ ٣.٨٦٩ معنوي

 ١٠ ٢.٨٢٥ ٠.٣٨٣ ٢.٣٨١ ٠.٥٨٠ ٥.٠٧٧ معنوي

 ١١ ٢.٥٥٦ ٠.٥٠١ ٢.٢٥٤ ٠.٦٢١ ٢.٩٩٩ معنوي

 ١٢ ٢.٩٦٨ ٠.١٧٧ ٢.٧١٤ ٠.٥٨٠ ٣.٣٢٥ معنوي
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 ١٣ ٢.٨٤١ ٠.٣٦٨ ٢.٢٨٦ ٠.٥٨٠ ٦.٤١٨ معنوي

 ١٤ ٢.٦١٩ ٠.٥١٥ ٢.٢٨٦ ٠.٧٠٥ ٢.٩٥٥ معنوي

 ١٥ ٢.٢٧٠ ٠.٤٤٧ ٢.١٤٣ ٠.٥٠٣ ١.٤٩٦  معنوييغ

 ١٦ ٢.٨٤٢ ٠.٥٧٤ ٢.٣٠٢ ٠.٧٣٣ ٤.٦٠٣ معنوي

 ١٧ ٢.١٢٧ ٠.٥٨٢ ١.٩٨٤ ٠.٥٨٢ ١.٣٧٨  معنوييغ

 ١٨ ٢.٢٧٠ ٠.٦٧٧ ١.٨٧٣ ٠.٦٦٠ ٣.٣٣٢ معنوي

 ١٩ ٢.٧٣٠ ٠.٧٠٠ ٢.٣٩٧ ٠.٦٦١ ٢.٧٤٨ معنوي

 ٢٠ ٢.٨٨٩ ٠.٦٧٥ ٢.٤٧٦ ٠.٨٢٠ ٣.٠٨٤ معنوي

 ٢١ ٢.٧٩٤ ٠.٦٠٠ ٢.٤٢٩ ٠.٧١٢ ٣.١١٢ معنوي

 ٢٢ ٢.٩٢١ ٠.٥٤٨ ٢.٥٨٧ ٠.٥٨٦ ٣.٢٩٩ معنوي

 ٢٣ ١.٧٣٠ ٠.٨٠٧ ١.٤٦٣ ٠.٥٣٤ ٢.٢١٣ معنوي

 ٢٤ ٢.٠٩٥ ٠.٤٦٥ ٢.٠٣٢ ٠.٦٢١ ٠.٦٤٩  معنوييغ

 ٢٥ ١.٩٠٥ ٠.٦١٥ ١.٩٣٧ ٠.٥٦٤ ٠.٣٠٢  معنوييغ

 ٢٦ ١.٩٦٨ ٠.٥٩٥ ١.٧٧٨ ٠.٤٥٦ ٢.٠١٧ معنوي

 ٢٧ ٢.٤٢٢ ٠.٥٥٢ ١.٩٨٣ ٠.٢١٣ ٢.٤٢٥ معنوي

 ٢٨ ١.٨٢٥ ٠.٥٨٣ ١.٥٤٠ ٠.٦٤٣ ٢.٦١٢ معنوي

 ٢٩ ٢.٣٤٩ ٠.٦٧٦ ٢.٢٣٨ ٠.٧١٢ ٠.٨٩٨  معنوييغ

 ٣٠ ٢.٦٩٨ ٠.٥٥٨ ٢.٢٥٤ ٠.٥٩٥ ٤.٣٢٧ معنوي

 ٣١ ٢.٧٧٨ ٠.٤٩٠ ٢.٣١٨ ٠.٦١٨ ٤.٦٣٤ معنوي
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 ٣٢ ٢.٥٢٤ ٠.٥٣٥ ٢.١٥٩ ٠.٦٢٨ ٣.٥١٥ معنوي

 ٣٣ ٢.٢٨٦ ٠.٥٢١ ٢.٠٣٢ ٠.٦٢١ ٢.٤٨٥ معنوي

 ٣٤ ٢.٥٨٧ ٠.٥٨٦ ٢.٦٩٨ ٠.٦٧٧ ٢.٨١٥ معنوي

 ٣٥ ٢.٩٢١ ٠.٢٧٢ ٢.٤٩٢ ٠.٦٩٣ ٤.٥٧٠ معنوي

 ٣٦ ٢.٥٤٠ ٠.٥٣٤ ٢.٠٤٨ ٠.٤٩٠ ٥.٣٩٤ معنوي

 ٣٧ ١.٨٨٩ ٠.٧٤٣ ١.٥٧١ ٠.٥٦٠ ٢.٧٠٩ معنوي

 ٣٨ ٢.١١١ ٠.٦٢٥ ١.٧٦٢ ٠.٦٤٠ ٣.٠٩٧ معنوي

 ٣٩ ٢.٥٠٨ ٠.٥٣٥ ٢.٤٧٦ ٠.٦١٨ ٠.٣٠٨  معنوييغ

 ٤٠ ٢.٨٢٥ ٠.٤٢٣ ٢.٤٦٠ ٠.٥٩١ ٣.٩٨٨ معنوي

 ٤١ ٢.٩٠٥ ٠.٣٤٦ ٢.٤٤٤ ٠.٥٩٠ ٥.٣٤٤ معنوي

 ٤٢ ٢.٦٩٨ ٠.٥٥٨ ٢.٢٢٢ ٠.٥٢٢ ٤.٩٤٩ معنوي

 ٤٣ ٢.٦١٩ ٠.٦٣٣ ٢.١٤٣ ٠.٨٠٠ ٣.٧٠٤ نويمع

 ٤٤ ٢.٦٩٨ ٠.٤٦٣ ٢.٢٨٦ ٠.٦٣٣ ٤.١٧٧ معنوي

 ٤٥ ٢.٨٤١ ٠.٣٦٨ ٢.٤٢٩ ٠.٥٦٠ ٤.٨٨٨ معنوي

 ٤٦ ٢.٧٤٦ ٠.٥٦٧ ٢.٦٠٣ ٠.٦٠٩ ١.٠٣٢  معنوييغ

 ٤٧ ٢.٤٤٤ ٠.٧١٣ ٢.٣١٨ ٠.٦٤٣ ١.٠٤٩  معنوييغ

 ( ٦٥٨.١ـة تسـاوي )يمـة )ت( اجلدولي( ، ق١٢٤جـة )( ، وامـام در ٠٥.٠) ≤ـة  ي* معنـوي عنـد مسـتوى معنو 

 ( . ٤٥٦،  ٢٠٠٠روي ، ل)ا

م  )ت( ي(، وعنى الرجوع اىل ق٤١٨.٦ - ٣٠٢.٠ )نيوحـت بـار ـاس تياملقفقـرات ـ  ليم التائي( : ا( القـ٣ اجلـىول )نيبي
( ، ويف ضوء ذلك ٦٥٨.١) ( جنى اهنا تساوي٠٥.٠)  ≤ ي( ، وامام مستوى معنو ١٢٤  )ي  امام درج  حر ياجلىول
هـا يـ  ، تـم االسـتىالل عبيز ييلـم تثبـت قـىرة متفقـرات ( ١٠ كانـت )ني  ، فـ ي حـيز يي( فقرة اثبتت قىرة مت٣٧تضح ا( )ي
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،   ـ ي( اجلىولمـ  )تيمـ  )ت( املتحسـب  اقـل مـن قيـ  ، ومبـا ا( قيمتهـا اجلىوليمـ  )ت( احملتسب  مـع قيمـن خـالل مقارنـ  ق
 زها .  ييت لضع  متار وتـم حذفها الفق

 اسلوب معامل االتساق الداخلي   ٢-٥-٣-٣

 ١٩٩٩ين " )بـاه ي ، ير لصىقه التكـو ياس ، او معامل جتانسه لبحصول عبى تقىيؤدي فحص االتساق الىاخب ي لبمقي"
ل فقرة البعى السبوك ي نفسه الذي س كيث تقيتـه احااسـا متجانسـا فـ ي فقر يقـىم مقي( ، اذ ا( هـذا االسـبوب  " ٣٥، 
( ، فبعـى ٩٦،  ١٩٨٧ئ ي والببـىاوي ، ار ـاس " )السـامياملقفقـرات  نيبط بان الرت ار اس ككل ،القىرة عبى ابيسه املقيقي

ـز البالغـ  يينـ  التميـاس لـنفس عيـ  لبمقيارتبـاط درجـ  كـل فقـرة ابلىرجـ  الكب معامل ـادجيـزة تـم ايـر املميغفقـرات اسـتبعاد ال
 نياسـه مـن خـالل حسـاب معامـل االرتباط بيـتم قيسـمى " بصـىق االتسـاق الـىاخب ي ،  و ي( لالبـا ولالبـ  ، اذ ١٢٦)

ق ذلك ، يط لتحقي( ، وقى مت استخىام معامل االرتباط البس٦٨،  ٢٠٠١اس " )فرحات ، ي  لبمقياملفردة  والىرج  الكب
  ذلك .نيبي( ٤واجلىول )

 (٤اجلدول )

ي ابستددام اسلوب معامل االتساق مياس التوافق االكادية ملقيت والدرجة الكلار  الفقني معامل االرتبا  بنيبي
 الداخلي

 رقم الفقرة معامل االرتبا  داللة الفروق رقم الفقرة معامل االرتبا  داللة الفروق

 ٢ ٠.٣٣٥ ويمعن ٢٣ ٠.٢٣٣ معنوي

 ٣ ٠.٢٥٤ معنوي ٢٦ ٠.٢٧٨ معنوي

 ٤ ٠.٦٦٦ معنوي ٢٧ ٠.٢٨٤ معنوي

 ٥ ٠.١٨٨ معنوي ٢٨ ٠.٣٠٧ معنوي

 ٧ ٠.٣٨٣ معنوي ٣٠ ٠.٢٣٤ معنوي

 ٨ ٠.٥٤٧ معنوي ٣١ ٠.٣٣٨ معنوي

 ٩ ٠.٥٦٦ معنوي ٣٢ ٠.٥٥٦ معنوي

 ١٠ ٠.٥٠٧ معنوي ٣٣ ٠.٤٠٧ معنوي

 ١١ ٠.٢٦٨ معنوي ٣٤ ٠.٣٧٦ معنوي
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 ١٢ ٠.٤٨٢ معنوي ٣٥ ٠.٥٣٦ معنوي

 ١٣ ٠.٥٧٣ معنوي ٣٦ ٠.٤٠٣ معنوي

 ١٤ ٠.٢٥١ معنوي ٣٧ ٠.٢١٥ معنوي

 ١٦ ٠.٥٨٤ معنوي ٣٨ ٠.٢١٩ معنوي

 ١٨ ٠.٠٢٧  معنوييغ ٤٠ ٠.٣٨٩ معنوي

 ١٩ ٠.٣٢ معنوي ٤١ ٠.٣٧ معنوي

 ٢٠ ٠.١٧٨ معنوي ٤٢ ٠.٤٩٣ معنوي

 ٢١ ٠.٥١٣ معنوي ٤٣ ٠.٤٣٧ معنوي

 ٢٢ ٠.٣٣٦ معنوي ٤٤ ٠.٣٩٣ معنوي

    ٤٥ ٠.٤١٦ معنوي

 ( ١٦٥.٠ـ  تسـاوي )يمـ  )ر( اجلىولي( ، ق١٢٤ـ  )ي( وامام درجـ  حر ٠٥.٠) ≤  ي* معنوي عنى مستوى معنو 

 (  ٤٦٣،  ٢٠٠٠)االروي ، 

 - ٠٢٧.٠ )نيوحـت بـار ـاس تيـ  لبمقياس والىرجـ  الكبـياملقفقـرات  نيم معامـل االرتبـاط بـي( : ا( قـ٤ اجلىول )نيبي
  ≤ـ ي( ، وامـام مسـتوى معنو ١٢٤  )يـوع الـى جـىاول داللـ  معامـل االرتبـاط عنـى درجـ  حر ( ، وعنـى الرج٦٦٦.٠
 ( .١٦٥.٠ـ  تسـاوي )يمـ  )ر( اجلىولي( جنـى ا( ق٠٥.٠)

م  )ر( املتحسـب  مـع يهـا مـن خـالل مقارن  قيـ  تـم االسـتىالل عبي ا( فقرة واحىة مل تثبت قىرة ارتبالنيويف ضوء ذلك تب
ز ، ويف ييف  التمي( ضع١٨  ، مت حذف الفقرة )يمـ  )ر( اجلىوليمـ  )ر( احملتسـب  اقـل مـن قيـ  ، ومبـا ا( قيمتهـا اجلىوليق

ـاس التـ ي تـم حـذفها ابسـبوب اجملموعـات املتطرفـ  ، واسـبوب ياملقفقـرات   فا( عـىد ي  واالرتباليز ييضوء نتائج القوة التم
 ( فقرة .   ١١اخب ي ه ي )معامـل االتسـاق الى

ها يف ي( فقرة مت االعتماد عب٣٦تـه مؤلفـا مـن )ار ـل االحصـائ ي لفقيـ  التحبيعمب ـ  بعـىيـاس بصـورته النهائيصـبح املقيوهبـذا 
 ( .  ٤ يف املبحق )نياس ، وكما مبيق النهائ ي لبمقيالتطب
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 اسيثبات املق ٦-٣-٣

،  ١٩٩٢سـها االختبـار " )عـودة ومبكـاوي ، يقيـ  لبفـرد عبـى السـم  التـ ي يقيحلقر العالم  ايعين الثبات " الىق  يف تقىي
 ني  الفاصـب  بـيق  اعادة االختبار ، اذ ا( املىة الزمنيـاس اسـتخىم الباحـث لر ي( ، ولغـرض احلصـول عبـى ثبـات املق١٩٤
ـب ا( ال جيـق الثـاين يـق االول والتطبي التطبنيـ  بـيـرة الزمن )ادمز( اىل " ا( الفتيشـيع ، اذ ي كانـت ثالثـ  اسـابنياسـيالق

( لالبـاً ٢٥نـ  مولفـ  مـن )يـاس عبـى عيق املقي( ، اذ مت تطب Adams ,1964,85ع " ) ي او ثالث  اسابنيتتجـاون اسـبوع
سـو(( ي ط )بيسـتخىام معامل االرتبـاط البسـع ، وابينـ  بعـى مـرور ثالثـ  اسـابيـاس عبـى نفـس العيـق املقيـى تطبيولالبـ  ، وأع

 اس .يكن اعتمادها لثبات املقمي  ي( وهـ ي درجـ  عال ٨٣.٠ ا( معامـل الثبـات ) نين تبـي االختبـار نيبـ

   هحياس وتصحيوصف املق ٧-٣-٣

ـاس صـادق  واثبتـ  ي اداة قيتـوفهـىف الـى ي  فـ ي جامعـ  املوصـل يضـايـ  الر يـ  الرتبي ي لطببـ  كبميـاس التوافـق االكـاديمق
( فقرة ، مونع  عبى ثالث  ابعاد ، وه ي ٣٦  من )يـاس بصـورته النهائي ي ، وتكـو( املقميـاس مسـتوى التوافـق االكـاديلق

خالل اس من يت املقار الجاب  عن فق)البعى املعريف لبتوافق ، والبعى االنفعايل لبتوافق ، والبعى السبوك ي لبتوافق( ، وتتم ا
ح يـ  ، والعكـس صـحيابجي( لبفقـرة اال١( ، و)ابـىا = ٢انـا = ي( ، و)اح٣ثالث  بىائل تعطى هلـا االوان( )دائمـا = 

( ٣٦اس )يا لبمقيـ  الىني( درجـ  ، امـا الىرجـ  الكب١٠٨ـاس )يـا لبمقيـ  العبي  ، وتكـو( الىرجـ  الكبيابلنسـب  لبفقـرة السـبب
 ( درج  .٧٢ببغ )ياس يفرض ي لبمدرج  ، واملتوسط ال

 يمياالكاد التوافق اسيملق ا يهق النيالتطب ٤-٣

اس ، وذلك يقـ  االجاب  عبى املقي( لالبـا ولالبـ  ، وتـم شـرح لر ١٦٤ـق البالغـ  )ينـ  التطبيـاس عبـى عيـق املقيتـم تطب
فقـرات ـع يهم لالجاب  عبى ميى عبي التأكه مناسـبا، ومتار ل الـذي تـيلبى( امام كل فقرة وحتت ا √بوضع عالم  )  

اس مـن الطببـ  ، اذ يت املقار اس نفسها ، مث مت مع استمايملقس  اار عبمـا ا( االجابـ  تكـو( عبـى كـاس بكـل دقـ  ، ياملق
ذا تكـو( حها ، وهبـيهـا وتـم تصـحي( اسـتمارة لعـىم احلصـول عب٦٤( اسـتمارة ، واسـتبعىت )١٠٠تـم احلصـول عبـى )
 عا .ياس ميت املقار اس ه ي جمموع درجاته عبى فقياملقدرجـ  املختب عبى 

 ة يالوسا ل اإلحصا  ٥-٣

 معامل االلتواء  -

 سو(( ي ط لـ)بيمعامل االرتباط البس -

 ( .  ٢٧٢ - ١٠١،  ١٩٩٩ىي ، ييت والعبين  واحىة )التكر ي ولعني مستقبتنينتياختبار)ت( لع -

 ( .  ١٤٦،  ١٩٩٨)عالوي ، اس ياملتوسط الفرض ي لبمق -

  اهعرض النتا ج ومناقشت -4

   يف جامع  املوصل .يضايـ  الر يـ  الرتبي ي لطببـ  كبميـاس التوافـق االكـاديببنـاء مقالىراس  قـام الباحـث مـن خـالل هـذه 
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 يمياس التوافق االكادينة البحث يف مقيعرض نتا ج ع ١-٤

ـق، وتـم التاكـى مـن مالئمـ  ينـ  التطبيقه عبـى عي ي مت تطبميالتوافق االكاد اسي  مقيبعى ا( أتكى الباحث من صالح
 نيبي( ٥سو(( ، واجلىول )ي ـق معادلـ  معامـل االلتواء لـ)كارل بيعـ ي )معتـىل( عـن لر يـع لبينـ  ، وا( التون يـاس لبعياملق

 ذلك .

 (٥اجلدول )

اس التوافق ينة البحث يف مقيل ومعامل االلتواء الجاابت عاري واملنواياملع االحراف املتوس  اسحسا ي و نيبي
 يمياالكاد

 جةيالنت
معامل 
 االلتواء

 املنوال
 االحراف

 اريياملع

املتوس  
 اسحسا ي

وحدة 
 اسيالق

 ـاسياملق نةيالع

  يميالتوافق االكاد ١٠٠ درج  ٨١.٠٨ ٨.٣٧٤ ٨٦ -٠.٥٨ ع ي*يلب

 )موجـ  او سـال  نينـة اذا وقـع معامـل االلتـواء بـيرت مال مـة للعـاعـي ، واالختبيء اقرب اىل الطبعد االلتواي* 
 (  ٢٩٩،  ٢٠٠٧ن ، ار ( )امحد واخ٢٠٦-٢٠٤ ،١٨٩١واحد( )االطرقجي ، 

 عين  البحث  االكادمي ي لىىعرض نتائج التعرف عبى مستوى التوافق  4-2

نـ  ومقارنتـه يـاد املتوسـط احلسـايب لبعجينـ  البحـث ، وذلـك ابي ي لـىى عميقـام الباحـث بـالتعرف الـى مسـتوى التوافـق االكـاد
ـايب ، وتوافـق سـبيب ، عبـى اسـاس ا( جي ي الـى توافـق اميصـن  التوافـق االكـاديـاس ، وسـوف يمـع املتوسـط الفرضـ ي لبمق

ـر يمـ  غيـايب ، والقجيـ  هـو توافـق اينو ـاس بصـورة معيفوق املتوسـط الفرضـ ي لبمقينـ  الذي يمـ  املتوسـط احلسـايب لبعيق
نـ  االدنـى مـن املتوسط الفرض ي يمـ  املتوسـط احلسـايب لبعيـ  فتمثـل توافـق ضـمن حـىود املتوسـط الفرضـ ي ، امـا قياملعنو 
 ( .  ٦ يف اجلىول )نيمثل توافق سبيب ، وكما مبياس فيلبمق

 (٦اجلدول )

 يمياس  التوافق االكادينة البحث مبقياري واملتوس  الفرضي عياملع االحراف املتوس  اسحسا ي و نيبي

مة )ت( يق
 احملتسبة

 املتوس 

 الفرضي

 االحراف

 اريياملع

املتوس  
 اسحسا ي

 ـاسياملق نةيالع

 يميالتوافق االكاد ١٠٠ ٨١.٠٨ ٨.٣٧٤ ٧٢ ١٠.٨٤

 (.  ٦٨٤.١ة = )ي( اجلدولمة )تي( ، ق٩٩ة )ي( ، وامام درجة حر ٠٥.٠) ≤ة ي* معنوي عند مستوى معنو 
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 (  ٤٥٦،  ١٩٨٤)االروي ،  
 ي قـى ببـغ مياس التوافق االكاديمقفقـرات نـ  البحـث عبـى يمـ  املتوسـط احلسـايب الجابـات عي( : ا( ق٦ مـن اجلـىول )نيتبـي
البـالغ  )*(توسـط الفرضـ ينـ  واملي متوسط درجات العني( ، وعنـى املقارنـ  ب٣٧٤.٨ـاري قـىره )يف معار ( ، وبـاحن٠٨.٨١)
مـ  ي( ، وهـ ي اكبـر مـن ق٨٤.١٠مـ  )ت( احملتسـب  )ينـ  واحـىة ببغـت قي( درجـ  ، وابسـتخىام االختبـار التـائ ي لع٧٢)

  يىل عبى ا( لبب  كبين  البحث ، وهذا يىل عبى ا( الفرق معنوي ملصبح  عي( ، مما ٦٨٤.١ـ  البالغـ  )ي)ت( اجلىول
هم الىافع لبعطاء والتفاعل يعطيـايب جي ي اميتمتعـو( مبسـتوى توافـق اكـادي  فـ ي جامعـ  املوصـل بصـورة عامـ  يضـايـ  الر يالرتب
 .ـ  ياجلامع  يالىراسـاة ي، ومن مث النجاح يف احل  يالىراسئتهم يمع ب

 اتياالستنتاجات والتوص -5
 االستنتاجات  ١-٥

 املوصل.  يف جامع  يضاي  الر ي  الرتبيكب  لطبب  األكادمي ياس التوافق يمت بناء مق -

هم يعطـيـايب جي ي اميتمتعـو( مبسـتوى توافـق اكـادي  فـ ي جامعـ  املوصـل بصـورة عامـ  يضـايـ  الر يـ  الرتبيا( لببـ  كب -
   .ياجلامع  يالىراساة ي، ومـن ثـم النجـاح فـ ي احل  يالىراسئـتهم يالـىافع لبعطـاء والتفاعـل مـع ب

 اتيالتوص ٢-٥
هم ، وحماول  ي  لبتعـرف الـى مسـتوى التوافـق لىيضـايـ  الر يـ  الرتبي ي لطببـ  كبميـاس التوافـق االكـادياعتمـاد مق -

 هم .يص نقاط الضع  والقوة لىيتشخ

 املستبزمات يث توفيوذلك من خالل االهتمام هبم من ح  ،يضايالر   ي  الرتبيز درج  التوافق لىى لبب  كبيتعز  -
 ستهم.ار د  يف ياجهزة وادوات ومصادر عبم  من يضرور ال

  يوذلـك العتماد العمب اجلـامع ي،ع املهم  فـ ي اجملتمـع يكونه من املواض  األكادمي ياالهتمام مبوضوع التوافق  -
  فشبها.ث جناحها او يه من حيعب  يالىراس  و يميالتعب

                                  
( ، ومبا ا( املتوسط ١، ٢، ٣مخاس ي التىرج ) ـ  عبيـه عبـى وفـق مقيـاس( فقـرة ، وتكـو( اإلجاب٣٦املقيـاس يتكـو( مـن ) املتوسـ  الفرضـي للمقيـاس : )*(

 (   ١٤٦،  ١٩٩٨عىد البىائل )عالوي ، ÷عـىد الفقـرات × الفرض ي لبمقياس = جممـوع اوان( البـىائل 

 درج  . ٧٢=  ٣÷  ٣٦×  ١+٢+٣املتوسط الفرض ي =

( ، )االشريف ي ، ٣٦ -٣٤،  ١٩٩٨ة اعتمـىت عبـى املتوسـط الفرضـ ي لبتقـومي منهـا )الزغيب ، سات والبحوث يف جماالت متعـىداإذ ا( هناك العىيى من الىر 
 ( .  ٢٩٩،  ٢٠٠٧( ، ار ( ، )امحى واخ٥٣،  ٢٠٠٢
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بنـاء عالقـات صـب  مـع الطببـ  ، وحـث الطببـ  عبـى  ـثيـا ، مـن حيـا وعبميـ  الطببـ  ثقافيـى عبـى توعيالتاك -
ع الطبب  ي  يف تشجيـ ( ، فضـال عـن دور ادارة الكبيـ  والثقافي  والفنيضـايـ  )الر ياملشـارك  فـ ي االنشـط  االجتماع

   لبطبب  .ير يـ  وتطو يفيـث انشـاء دوارت تثقيعبى التفاعل مـع انظمـ  اجلامعـ  مـن ح

 املصـادر

دار العبم  ،٠ط  ،يالرتبو قاهتـا يـ  وتطبيالفـروق الفرد (:١٩٨٩ـ  حممـود )ياند  ،يوشـر رجـاء حممـى  عـالم،ـو اب .1
 ت.يالكو  والنشر،لبطباع  

ـ  ي  فـ ي كبيسـيئـات التىر يـاس الرضـا عـن العمـل العضـاء اهلياعـىاد مق (،٢٠٠٧( )ار امحـى حـانم واخـ امحـى، .2
العىد  (،٧اجملبى )  ،ياالساس  ياحـث منشـور فـ ي جمبـ  ااحاث الرتب املوصـل،  فـ ي جامعـ  يضـايـ  الر يواقسـام الرتب

 املوصل.جامع    ،ياالساس  ي  الرتبيكب  (،١)

ـ  مـنهج وحـىة اخلبـرة املتكامبـ  فـ ي التوافـق النفسـ ي واالجتماع ي اللفال ي( : فاعب١٩٩٧لقـاء حمفـوظ ) امحـى، .3
   ، جامع  املوصـل .ي  الرتبي منشورة ، كبي غيستض ، رسال  ماجايالر 

  االولـى ـ  الىرجـيـ  لرؤسـاء انىياديب القي االسـالي( : تـاث٢٠٠٢ـى )يحيل يـاض امحـى اسـماعيف ي ، ر ياالشـر  .4
  ، يضاي  الر يب  الرت ي منشورة ، كبيـ  ، الروحـ  دكتـواره غيئاهتـا االدار يمـ ي العضـاء هيم التنظاز   فـ ي االلتـيضـايالر 

 جامع  املوصل .

ع  لبطباع  ي، دار الطب ١  ، طيـ  فـ ي الطـرق االحصـائيقي( : الوسـائل التطب١٩٨٠االلرقجـ ي ، حممـى عبـ ي ) .5
 وت .ي والنشر ، ب

 ق ، مركز الكتاب لبنشر ، مصر ي  والتطبي النظر ني  بي( : املعامالت العبم١٩٩٩ )نيابه ي ، مصطفى حس .6

 املفيت واخرو( نيين ، ترمـ  حممـى اميعـ ي والتكـو يم الطالـب التجميم تعبـيـي( : تق١٩٨٣ واخـرو( )نيـاميببـوم ، بن .7
 ل ، القاهرة .ي، دار ماكرو ه

  ، جامع  يـ  واالجتماعيم الرتبو ي( : اجتاهـات لببـ  جامعـ  بغـىاد حنـو بعـض املفـاه١٩٧٧م )ار بـولص ، جـورج افـ .8
   ، جامع  بغىاد . ي  الرتبي منشورة ، كبيغ يبغىاد ، رسال  ماجست

  ي  فـ ي احوث الرتبيقـات االحصـائي( : التطب١٩٩٩ـىي ، حسـن حممـى عبـى )ي والعبنيسـايـع يتـ ي ، وديالتكر  .9
   ، دار الكتب لبطباع  والنشر ، جامع  املوصل .يضايالر 

وعالقتـه بـالتوافق لـىى لبب   س يالىرال ي( : مسـتوى التحصـ١٩٨٨ـاين ، صـبي بـروا( عبـ ي )ياحل .11
   ، جامعـ  بغـىاد .ي  الرتبي منشورة ، كبي غيالص  اخلامس االعىادي ، رسال  ماجست

 ( : املوسوع  املختصرة يف عبم النفس والطب العقب ي ، دار املعارف لبطباع  والنشر ، مصر .١٩٧٦م )ي.اخلويل ، ول١١

 ، دار الكتـب لبطباعـ  والنشر ، جامع  املوصل  ٢املـىخل الـى االحصـاء ، ط( : ٢٠٠٠ود )وي ، خاشـع حممـار الـ .١٢
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، مركز الكتاب  ١ضـ  ، طايـ  والر يـ  البىنيـاس فـ ي الرتبي( : املـىخل الـى الق٢٠٠٦ن )ي.رضـوا( ، حممـى نصـر الـى١٣
 لبنشر ، مصر ، القاهرة .

ق يـ  املسـامه  العامـ  واهتماماهتـا جتـاه تسـو ي  االردنيالصـناع ( : مسـتوى رضـا الشـركات١٩٩٨الزغبـ ي ، فـائز ) .١٤
  ، عمـادة البحـث ي  واالجتماعيمـوك ، سبسب  العبوم االنساني منتجاهتـا خـارج االرد( ، احـث منشـور فـ ي جمبـ  ااحـاث ال

 بى ، االرد( .موك ، ار ي ( ، جامع  ال٢( ، العىد )١٤اجملبـى )  ـا ،يسـات العبار العبمـ ي والى

ب ، يـاس اجتاهـات الطببـ  حنو مهن  التىر ي(. بنـاء مق ١٩٨٧ـى ) يئ ي ، ابسـم نزهـت والببـىاوي ، لـارق محار السـام .١٥
 ( .  ٢( ، العىد )٧  ، اجملبى )ي  لببحوث الرتبو ياجملب  العرب

ـابوس وعالقتهـا بكـل لببـ  جامعـ  السـبطا( ق( : درجـ  التوافـق لـىى ١٩٩٩هللا )ـزل ، عبـى ايما( ، سـعاد واملنيسـب .١٦
( ، ٢٦  ، اجملبى )يسات العبوم الرتبو ار ب ي واملوقـع السكاين ، ديالتحصـواملعـىل الىراس ي  ت اجلـنس والفصـل ارـ يمـن متغ
   .ي( ، اجلامع  االردن١العىد )

مـاع ي البنـاء الشـهىاء فـ ي املرحب  املتوسط  ، ـاس التوافـق النفسـ ي واالجتي( : ق١٩٩٠ـى سـبطا( )يحيالسـوداين ،  .١٧
   ، جامع  بغىاد .ي  الرتبي منشورة ، كبيالروح  دكتواره غ

، الىراس ي  ل ي( : التوافق النفس ي لـىى لببـ  املرحبـ  املتوسـط  وعالقتـه ابلتحصـ١٩٩٩ى )يعباس ، كامل عبى احلم .١٨
 ـ  ، جامعـ  املوصل .يـ  الرتبي( ، كب١٤ـ  والعبـم ، العـىد )يجمبـ  ااحـاث الرتب

 ، دار املعارف لبطباع  والنشر ، القاهرة  ٣ض ي ، طاي( : مىخل عبم النفس الر ١٩٩٨عالوي ، حممى حسن ) .١٩

ـ  وعالقتهـا بـالتوافق النفسـ ي واالجتمـاع ي لـىى ي( : االفكـار الالعقالن٢٠٠٤ العبـ ي )نيـل حسـيبـك ، سـهى خب .٢٠
 ـ  ، جامع  املوصل .يـ  الرتبيـر منشـورة ، كبي غي  املوصـل ، رسـال  ماجسـتلببـ  جامعـ

 مـوك، عما( .ي   ، جامعـ  الييسـيـ  التىر ي فـ ي العمبميـاس والتقـو ي( : الق١٩٩٩ما( )يعـودة، امحـى سـب .٢١

  يـ  والعبوم االنسانيرتبات البحث العبم ي فـ ي الي( : اساس١٩٩٢ )نيما( ومبكاوي ، فتح ي حسيعودة، امحى سب .٢٢
 ع ، االرد( .ي، مكتب  الكتاين لبتون  ١، ط

 ل البحث العبم ي ، دار الفكـر العربـ ي لبطباعـ  والنشر ، القاهرة ي( : دل١٩٩٩ن عب ي امحى )ي الىيس ، خيعو  .٢٣

 ـر ، القاهرة .  ، مركـز الكتـاب لبنش ١ضـ ي ، طايـاس املعرفـ ي الر ي( : الق٢٠٠١ى )يبـى السـيفرحـات ، ل .٢٤

 ( : التوافق الشخص ي واالجتماع ي ، مكتب  اخلاجن ي ، القاهرة .١٩٧٩فهم ي ، مصطفى ) .٢٥

ق ، الروح  ار ـ  يف العيبـ  املرحبـ  االعىاد  لبيلسـمات شخصـ مقننـاس ي( : بنـاء مق١٩٩٤كاهم ، عب ي مهـىي ) .٢٦
 ىاد .   ابن رشى ، جامع  بغي  الرتبي منشورة ، كبيدكتواره غ

 .  ، القـاهرة يم  ، مكتبـ  النهضـ  العصـر ي  السـبي( : الشخص١٩٨٥ى )يى عبى احلميمرس ي ، س .٢٧
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ة لبطباع  والنشر ي ، دار املسـ ١  وعبم الـنفس ، طي يف الرتبمياس والتقو ي( : الق٢٠٠٠مبحم ، سام ي حممى ) .٢٨
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