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البحث :ملخص 
التكیف الدراسي لدى طلبة الصف األول الدور وقیاس بهدف البحث إلى قیاس اضطرا

بكلیة التربیة، فضال عن التعرف على العالقة بین درجة االضطراب والتكیف الدراسي ،والكشف 

) ٢٠٠عن الفروق في معامل االرتباط تبعا لمتغیر الجنس والتخصص، شملت عینة البحث (

باحیة وللعام طالبا وطالبة من طلبة الصف األول في كلیة التربیة الدراسة الص

).واستخدمت الباحثة مقیاسین جاهزین األول لقیاس اضطراب ٢٠٠٩_٢٠٠٨الدراسي(

الدور،والثاني لقیاس التكیف الدراسي بعد أن جرى التحقق من صدقهما بطریقة الصدق الظاهري، 

لعینة واحدة، واالختبار يوثباتهما بطریقة أعادة االختبار، واستخدمت الباحثة (االختبار التائ

التائي لعینتین مستقلتین،ومعامل ارتباط بیرسون) للتوصل إلى النتائج التي أشارت إلى أن أفراد 

عینة البحث كانوا یشعرون بدرجة ضعیفة من اضطراب الدور وتمتعهم بدرجة عالیة من التكیف 

الدراسي،وعدم وجود اّي عالقة بین اضطراب الدور والتكیف الدراسي وفقا لمتغیر الجنس 

صص. وفي ضوء النتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصیات والمقترحات.والتخ

Role confusion and its relation with academic adaptation
of first stage students at the college of

education/university of Mosul

Assist. Lecturer Mahasen a-al-bayatee
College of Education - University of Mosul

Abstract:
The research aimed to measure role confusion as well as academic

adaptation of students of the first stage ,college of education .to know the

relation between confusion and adaptation degree, and to find out the

distinction in correlation coefficient for the dependent variable in gender

and aspecialization, the sample of the research consisted of (200) students

of the first year in the college of education from the scientific and human
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departments of the academic year (2008-2009). the research used two

preparing scales, the first scale to measure the confusion role,whearas the

second was to measure the academic adaptation. The researcher checks

the test validity by using face validity and its reliability by using re-test.

The research used t.test for one sample and t.test for two independent

samples and person correlation coefficient to find the results that showed

the individuals of the research sample were feeling in a weak degree of

role confusion and they were interested in high degree from academic

adaptation and there was no relation between them according to gender

and specialization. According to the results, the researcher presented

some recommendations and suggestions.

مشكلة البحث:
اسیة التي یرتكز علیها بناء المجتمع یشكل الطلبة جزءا مهما من القاعدة األس

وتطوره،فالشباب طاقة المجتمع،لذا ینبغي العنایة بهم واستثمار طاقاتهم في منافذ ایجابیة بدال من 

إهدارها في سبل شتى غیر ذات فائدة،وبما أن طلبة الجامعة هم جزء من المجتمع فعلى الجامعة 

ة وباألخص االهتمام بفهم ذواتهم وذلك لما لها من االهتمام بهم باعتبارهم محور العملیة التعلیمی

دور أساسي في تكیفهم مع المجتمع وفي حیاتهم االجتماعیة والدراسیة والمهنیة.ومن خالل اطالع 

الباحثة على العدید من الدراسات السابقة والبحوث فقد تبین أن موضوع "اضطراب الدور وعالقته 

راسات األمر الذي جعل هذه العالقة بحاجة إلى البحث بالتكیف الدراسي".لم تتناوله تلك الد

والدراسة، رغم الدراسات العدیدة التي تناولتها من جوانب أخرى وفي مجتمعات 

مختلفة.وبالتالي،ویواجه الطالب في مرحلة المراهقة المتأخرة_خاصة في بدایة الحیاة الجامعیة 

جتماعیة واألكادیمیة ویطالب منه معرفة مواقف جدیدة على شتى األصعدة التربویة والنفسیة واال

ذاته ومحاولة التكیف مع هذه المواقف.وبالتالي فان هذه األسباب مجتمعة،قد جعلت هذا الموضوع 

یؤلف مشكلة تقتضي دراستها والتعرف علیها،لذا فان الباحثة ترغب في معرفة اإلجابة على السؤال 

اضطراب الدور والتكیف الدراسي لدى طلبة (هل هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بیناألتي:

الصف األول).
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أھمیة البحث:
یمر اإلنسان بمرحلة مهمة من حیاته أال وهي مرحلة المراهقة ،إذ تعد من أصعب المراحل 

التي یشهد فیها الفرد تغیرات كبیرة في مختلف جوانب نمـوه وتطـوره، األمـر الـذي یـؤدي إلـى تخبطـه 

حاولتــه تحدیــد هویتــه وتأكیــد ذاتــه بــین المحیطــین بــه والســیما مــع األســرة بــین محنــة وأخــرى أثنــاء م

علمـاء الـنفس  ى)، ولقد نالت مرحلة المراهقة أهمیة كبیـرة لـد١٥_١٣: ٢٠٠٠وخارج نطاقها(رضا، 

والبـــاحثین واختلفـــت وجهـــات نظـــرهم فیهـــا، واعتقـــد فرویـــد و ســـولیفان بأنهـــا حقبـــة عاصـــفة ومرهقـــة 

بأنهـا مرحلـة تكتنفهـا األزمـات النفسـیة وتسـودها المعانـاة لا وصـفها هـو )بینمـ٢١: ٢٠٠٧(معالیقي، 

) فـي حـین ١٩٠_١٨٩: ٢٠٠٥واإلحباط والصراع والقلق والمشـكالت وصـعوبات التكیف(العمریـة، 

یرى اریكسون أن مرحلة المراهقة هي اإلحساس المتنامي بالهویة الشخصیة لمقاومة الشـكوك بشـان 

یة وفیها ینتـاب المراهـق القـدرة علـى تكـوین عالقـات حمیمیـة مـع مشـاعر األدوار الجنسیة واالجتماع

العـــــزل والبحـــــث عـــــن االســـــتقالل ،فـــــان المراهـــــق یضـــــطرالى التمـــــرد علـــــى األســـــرة لبنـــــاء هوایـــــاتهم 

)،ویتعـرض الطلبـة الجـدد فـي الكلیـات والمعاهـد ألنـواع مـن ٢١٥، ١٩٨٨المنفصلة(هانت وسولین: 

أن تزیــد عنــدهم القلــق والتــي تــؤثر ســلبا فــي ســلوكهم وطریقــة الضــغوط والمشــكالت التــي مــن شــانها

) والحیــاة الجامعیــة بصــورة عامــة ١٩٩٤،١تعــاملهم مــع اآلخــرین فــي مواقــف الحیــاة المختلفــة(جمال:

والســنة األولــى بصــورة خاصــة تعــد تحــدیا صــعبا لمعظــم الطلبــة كونهــا مرحلــة انتقــال مــن المدرســة 

الب خاللها إلـى أزمـات نفسـیة غیـر معتـاد علیهـا مـن االعتمـاد الثانویة إلى الجامعة فقد یتعرض الط

)١٩٨٨،٧٨٢على نفسه في مواجهة متطلبات الحیاة الدراسیة والمهنیة واالجتماعیة(هرمز ویوسف:

وینشـــا اضـــطراب الـــدور عـــن عـــدم قـــدرة الفـــرد علـــى تحقیـــق وجـــوده، وتأكیـــد ذاتـــه وممارســـة األدوار 

أخرى  تمما یؤثر في مجمل نشاطاته،كما أنها تعد نواة لمشكالالمتوقعة منه في الحیاة االجتماعیة،

) وتعد هذه المرحلة هامة في حیاة الكثیر من الشباب فهو یعـیش علـى مفتـرق ٩٣: ٢٠٠٦(الشیخ، 

الطریق بین المراهقة المتأخرة ومرحلة الرشد المبكرة وقفة حائرة لیعرف موقعه من عالم الكبار،وبهذا 

)، إذ أن هنـاك ٤٥: ٢٠٠٧تغییـر مفـاجئ ویجـب االهتمـام بـه (أبـو جـادوا، التغییر في االنتمـاء هـو

هــذه الفتــرة، فالعدیــد مــن  يالعدیــد مــن التغیــرات التــي تعتــري الجوانــب التــي یشــملها وضــوح الهویــة فــ

علمــاء الــنفس والتربیــة یؤكــدون علــى أن ســنوات الدراســة الجامعیــة مرحلــة تطویریــة متمیــزة إذ تحــدث 

ة في الشخصیة من مفاهیم ذاتیة، وأكادیمیة واجتماعیة ومواقـف وقـیم وهویـة ذاتیـة فیها تغییرات كبیر 

)Shulenberg & Maggs, 2002: ) وبــدخول الشـاب المرحلـة الجامعیــة یتوجـب علیــه أن 58

یّكون رأیا واضحا وایجابیا ألدواره في مجاالت حیاته المختلفة، وتكـون لـه فلسـفة واضـحة فـي الحیـاة 

: ٢٠٠٣التــي یمكــن مــن خاللهــا أن یّكــون صــورة ایجابیــة عــن هویتــه (الخوالــدة، ورؤیــة للمســتقبل و 

ـــة فانـــه ســـیتوجه نحـــو النضـــج ٢٢٦_٢٢٥ ـــنجح الفـــرد فـــي تكـــوین هـــذه الصـــورة االیجابی ) وعنـــدما ی

االجتمــاعي والنفســي والتحــرر مــن ســلطة األبــوین ویتقبــل الجــنس الــذي ینتمــي إلیــه ویحــدد لــه أهــدافا 

: ٢٠٠٧ر بقــــدر مــــن االطمئنــــان إلــــى نفســــه والثقــــة باآلخرین(ســــالمة، یســــعى إلــــى تحقیقها،وسیشــــع
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)،وتتكـون المشـكلة األساسـیة لدیـه فـي تحدیـد مـاهو؟ ومـا دوره فـي المجتمـع؟ وهـل هـو مراهــق أم ٥٣

راشــد؟ والــى أي اتجــاه یســیر فــي هــذه الحیــاة؟ وینشــغل الشــاب فــي هــذه المرحلــة باإلجابــة علــى هــذه 

مــا تعلمــوه مــن ادوار ومهــارات فــي المراحــل العمریــة الســابقة ومــاهو التســاؤالت وكیفیــة التوفیــق بــین

مقبول اجتماعیا في هذه المرحلة ومن هنا سمى (اریكسون) هذا النـوع مـن االنشـغاالت أزمـة الهویـة 

)grisis identity) وتبـدأ عملیـة التشـكل بظهـور األزمـة (ego-identity formation المتمثلـة (

combinedراب المختلط (في درجة من القلق واالضط moratorium المرتبط بمحاولة المراهـق (

تحدید معنى لوجوده في الحیاة من خـالل اكتشـاف مـا یناسـبه مـن مبـادئ ومعتقـدات وأهـداف وادوار 

,simmonsوعالقـــات اجتماعیـــة ذات معنـــى أو قیمـــة علـــى المســـتوى الشخصـــي واالجتمـــاعي (

1983; النمو النفسي االجتماعي من أهم النظریـات التـي )، وتعتبر نظریة اریكسون في101-104

ربطت بین الجوانب البیولوجیة واالجتماعیة في التأثیر على نمو"إنا"الفرد،ونمو شخصـیته وذلـك مـن 

خالل تقـدیم ثمانیـة مراحـل یواجـه الفـرد فـي كـل مرحلـة أزمـة یسـعى إلـى حلهـا معتمـدا فـي ذلـك علـى 

رد فــي حــل هــذه األزمــات یكســب األنــا قــوة جدیــدة فــي كــل العوامــل النفســیة واالجتماعیــة،ونجاح الفــ

مرحلـــة.وتعتبر المرحلـــة الخامســـة مـــن مراحـــل نمـــو األنـــا (تشـــكل الهویـــة)من أهـــم تلـــك المراحـــل فـــي 

identity)(نظریتــه والتــي أشــار فیهــا أزمــة الهویــة  crisis فــي المراهقــة،ویحاول المراهــق فــي هــذه

وعلـــى الفـــرد أن یحقـــق هویتـــه ،)٢: ٢٠٠٠(البلوى، المرحلـــة تحقیـــق هویتـــه مقابـــل اضـــطراب الـــدور

بجوانبهـــا المختلفـــة واألحـــدث اضـــطراب یـــدفع بـــه إلـــى العزلـــة واالغتـــراب والعدیـــد مـــن االضـــطرابات 

)، الن فشـــله أو تعثـــره فـــي اكتســـاب هویتـــه وضـــمان حیـــاة ســـعیدة التـــي ٦٥: ٢٠٠٣النفسیة(حســـن، 

و بـالزواج أو الدراسـة مـن شـانه أن یـؤدي إلـى یحقق له المكانة المالئمة في المجتمع سواء بالعمـل أ

) ٧٠-٦٩: ١٩٩٥ألخالــدي والخلــف، شــعوره باإلحبــاط والــنقص وفقــدان الثقــة والطمأنینــة والضــیاع (

والشخص الذي ینجح في تطویر هویة صحیحة یتمتع بالمرونة والقدرة على التكیـف واالنفتـاح علـى 

)، وتنتهــي األزمــة ویــتم تحقیــق ٢٠٤: ٢٠٠٧التغیــرات المجتمــع والعالقــات مــع اآلخــرین (نصــري، 

الهویة في الظروف الحسنة بانتهاء هذا االضطراب وتحقیق المراهـق إلحسـاس القـوي بالـذات ممـثال 

فــي إحساســه بتفــرده ووحدتــه الكلیــة وتماثــل واســتمراریة ماضــیه وحاضــره ومســتقبله،وقدرته علــى حــل 

لبـــات االجتماعیـــة بدرجـــة تؤكـــد إحساســـه الصـــراع والتوفیـــق بـــین الحاجـــات الشخصـــیة الملحـــة والمتط

بواجبـــه نحـــو ذاتـــه ومجتمعـــه ،ویـــنعكس ذلـــك ســـلوكیا فـــي قدرتـــه علـــى اختیـــار قیمـــه ومبادئـــه وأدواره 

ـــة فـــي  ـــدة المتمثل ـــة تكـــون األنـــا قـــد اكتســـب فعالیتـــه الجدی ـــد هـــذه المرحل ـــة والتزامـــه بها،عن االجتماعی

virtueاإلحســاس بالثبــات ( of fidelity) (adams, 1989: ) وكــذلك یتصــف الشــخص 15

المتمتع بدرجة مرتفعة من الهویة االیجابیة بأنه أكثر حریـة ولـدیهم شـعور بالسـعادة واالنتمـاء ویتسـم 

) وكمــــا أكــــدت العدیــــد مــــن ٨١: ٢٠٠٥بدرجــــة عامــــة باإلیثــــار ولدیــــه ثقــــة أكثــــر بنفســــه (الرشــــدان، 

لــذواتهم وأكثــر توافقــا مــع الــذات الدراســات أن المتحققــین لهویــاتهم یكونــون أكثــر ایجابیــة فــي نظــرتهم

واآلخـــــــرین مقارنــــــــة بـــــــذوي اإلحســــــــاس الضــــــــعیف بهوایـــــــاتهم ویظهــــــــرون اتجاهـــــــات ســــــــلبیة نحــــــــو 
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ــــــت ٢٠٠٠,٦٥الــــــذات،ویظهرون درجــــــات اعلــــــي مــــــن التوافــــــق النفســــــي واالجتماعي(بركــــــات، )وبین

Serafiniدراسـة( & Adamsتحكم ) إلـى أن اإلفـراد المتحققـین لهویـاتهم یتسـمون بضـبط الـذات والـ

فــي أمــورهم  الحیاتیــة واإلدارة والتماســك واالنســجام ویكونــون اقــل قلقــا وخجــال ودافــع االنجــاز لــدیهم 

Serafiniعالیـا فضـال عـن تخطـیطهم للمسـتقبل أحسـن( & Adams, 2002: ) وعنـد 363-365

اضــطراب الهویــة یعــاني الفــرد مــن مشــاعر األلــم والقلــق والخــوف والخجــل وعــدم الثقــة وقلــة اإلنتــاج 

والمشاعر االكتئابیة وانعدام األمن النفسي والـرفض لكـل مـا حولـه ممـا یـؤدي إلـى اضـطراب التـوازن 

Zuschalg) وأشـــارت دراســـة زوســـالن و وایتبـــورن (٢٣٠: ١٩٩٦تـــایلور، النفســـي للفـــرد ( &

Whitboune بــان لســنوات الدراســة الجامعیــة دورا مهمــا فــي تطــور الهویــة الن الجامعــة تزیــد مــن (

Zuschalgفرد التكیفیة في المجاالت المختلفة (قدرات ال & Whitbourne, 2005: ) وعلى 560

الفرد أن یحقق التكیـف عـن طریـق الـتالؤم مـع هـذه المتغیـرات والظـروف،أو أن یشـعر بالرضـا حتـى 

یستطیع أن یواجه كـل مـا یعتـرض سـبیله مـن عقبـات ومشـكالت ممـا یسـاعده علـى أن یـتخلص مـن 

النفســـیة والعقلیـــة وان یكـــون بالتـــالي عضـــوا نافعـــا فـــي المجتمـــع، والتكیـــف االضـــطرابات واإلمـــراض 

بمعنــــاه العــــام هــــو حالــــة التــــوازن بــــین الفــــرد وبیئتــــه مــــن جهــــة وبــــین العملیــــات والوظــــائف النفســــیة 

للفرد،والناشــئة عــن خفــض أو إزالــة التــوتر النــاتج عــن حاجــة أو دافــع دون وقــوع فــي صراع،وســلوك 

الفــرد التغلــب علـى الصــعوبات أو العوائـق أو التــي تقـف حیــال تحقیــق التكیـف هــو سـلوك یحــاول بـه

) وأشارت نظریـة التـوازن لــ (هایـدر) الـى أن تكـوین ١٩٠: ٢٠٠٨حاجته أو دافعه(جبریل وآخرون، 

المــتعلم اتجاهــا ایجابیــا مســبقا نحــو ذاتــه یجعلــه أكثــر مــیال إلــى عــزو النتــائج االیجابیــة لنفســه،وعدم 

ا النظــرة الســلبیة نحــو الــذات فإنهــا تجعــل الفــرد اقــل قــدرة علــى العمــل المثمــر عــزو الســلبیة منها،أمــ

)Dumes, 1969: ) ولقـــد نظـــر أصـــحاب مدرســـة التحلیـــل النفســـي ومـــنهم فرویـــد الـــى أن 275

الشخص بطبیعته شریر أو عدواني ولكن المجتمع بما لدیه من تقالیـد ومعـاییر وقـیم اجتماعیـة یقـوم 

هها نحو السویة، وینظر أصحاب االتجاه اإلنساني ومنهم (روجرز) إلى بتهذیب هذه الطبیعة وتوجی

اإلنسان باعتباره خیرا بطبیعته وأما ما یصیبه من انحـراف وسـوء تكیـف فانـه یرجـع إلـى بیئتـه الغیـر 

مالئمة، وكما یرى أن الطرق التي یتكیف فیها الفرد مع بیئته والمواقف التي تتسق مع مفهوم الذات 

الفرد هي انعكاسات إلدراكه لذاته،فإذا كـان مفهـوم الـذات ایجابیـا كانـت الصـحة النفسـیة لدیه وأفعال 

,Schwartzایجابیة( 2001: ). ومن وجهة نظر (سـكنر) صـاحب االتجـاه السـلوكي فـان إلنسـان  7

مخلــوق حیــادي فــال هــو بــالخّیر وال بالشــریر، لــذا أعــادت الســلوك إلــى حصــیلة تفاعــل اإلنســان مــع 

)،وكـذلك یـرى أصـحاب هـذا المنظـوران كـل أنـواع السـلوك ٢٧٣: ٢٠٠٩فها (الفرمـاوي، البیئة وظرو 

متعلمـة وان النــاس الــذین لــدیهم تكیــف حســن هــم أولئـك الــذین تعلمــوا ســلوكا یســاعدهم علــى التعامــل 

ـــاك أمـــورا ١٩٨٢)،وأثبتـــت دراســـة وهیـــب (٣٩: ٢٠٠٨بنجـــاح مـــع مطالـــب الحیاة(جبریـــل،  ) أن هن

لفــرد ولــیس عــامال واحــدا وٕانمــا یتــأثر ســلبا آو ایجابیــا بجملــة عوامــل ابتــداء عدیــدة تــؤثر فــي تكیــف ا

)، ویمر الطالـب ٢٨٢: ١٩٨٩باألسرة وانتهاء بالمؤسسات االجتماعیة المختلفة(الجسماني ومحمد، 
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في هذه المرحلة بتغیرات نمائیة تؤدي الى معاناته من االضـطرابات والصـراعات لتطـویر مـا یسـمى 

، أن طلبة الجامعات الذین یمرون بخبرة صراع خالل هذه المرحلة النمائیة قد یعانون بالهویة الذاتیة

بشــــكل مباشــــر أو غیــــر مباشــــر مــــن الشــــعور بالوحــــدة والقلــــق والــــبعض یمكــــن أن یواجــــه مشــــكالت 

)، ویرى ١: ١٩٩٩أكادیمیة ومهنیة قد یمتد جذورها إلى الصراع الموجود باألسرة(سلیمان والمنیزل، 

ـــة Whitman1980وایتمـــان ( ـــین الفـــرد المتطـــور والبیئ ـــدة ب ـــة تفاعـــل معق ـــان التكیـــف هـــي عملی ) ب

)،أن هـــذا المعنـــى للتكیـــف یتفـــق مـــع الســـلوك الـــذي یظهـــره الطالـــب ٢٠٠٨,١٧٢المحیطـــة (جبریـــل،

عنـــدما یجـــيء إلـــى جامعـــة جدیـــدة فـــي مجتمـــع جدیـــد ألول مـــرة ویحـــاول تعـــدیل الكثیـــر مـــن معـــاییره 

ع الجو الجدید في المجتمع الذي قدم إلیه لتامین قدر من التوافق بینه االجتماعیة وعاداته لتناسب م

)، والمراهــق المتكیــف یمیــل إلــى ٢٧٣: ١٩٩٨وبــین المتغیــرات الكثیــرة الموجودة(ناصــر وجعنینــي، 

الهــدوء النســبي واالتـــزان االنفعــالي وعالقـــات طیبــة بـــاآلخرین، واثــر ذلـــك علــى ســـلوكه مــع الوالـــدین 

حیــاة غنیــة بمجــاالت الخبــرة العملیــة والســعي لتحقیــق الــذات ،وتنحــو مراهقتــه والمدرســین ،وتــوفر لــه

)، ویعتمــد وجــود هــذا ٤٢٠: ١٩٨٩نحــو االعتــدال واإلشــباع المتــزن وتكامــل االتجاهــات (األشــول، 

النــوع مــن المراهقــة علــى أمكانیــة قیــام عالقــات ســلیمة بــین اآلبــاء واألبناء،ویســتطیع المراهقــون أن 

بســــهولة عنــــدما یضــــبط اآلبــــاء ســــلوكهم وتتخــــذ مــــواقفهم صــــورا تتســــم بالحــــب یصــــلوا إلــــى النضــــج

) التي اجریت على عینة من Bragg)، وأثبتت دراسة (٢٦: ٢٠٠٠والتعاطف مع األبناء (بركات، 

) طالبا جامعیا أن عدم التكیف واإلحساس بالوحدة النفسیة واالكتئاب ناتج من الشعور بالنبـذ ٣٣٣(

) ١٩٧٠). فقـد بـین (كـولن ٣٩٠: ٢٠٠٨الجوانـب االجتماعیـة (جبریـل، والرفض وعدم الرضـا عـن

) ٣٠_١٨أن خصــائص الشخصــیة والقــدرة علــى التقبــل االجتمــاعي فــي الشــباب والمحصــورة بــین (

ســـنة یعـــدان أمـــرین مهمـــین فـــي تحقیـــق التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي للشـــباب وان فقـــدان المنزلـــة 

) والن الشـباب ٢: ٢٠٠٣وعدم الرضا عن حیاته (حسـین، االجتماعیة قد یؤدي إلى الشعور بالقلق

فـــي هـــذه المرحلـــة یســـعون إلـــى أن یوظفـــوا مهـــاراتهم االجتماعیـــة والثقافیـــة والمهنیـــة وأن یحـــددوا لهـــم 

فلسفة خاصة ومثال وأخالقیات  وأسلوبا في الحیاة،وان ینجحوا في تكوین صالت اجتماعیة مع من 

تحقـق الجامعـة لهــم جـوا نفسـیا واجتماعیــا مالئمـا لتوظیـف هــذه هـم بسـنهم مــن الجنسـین لـذا البــد أن 

)، فاإلنســـان ١٩٩٠:٨٤المهـــارات وأال أحســـوا باإلخفـــاق والقلـــق وعـــدم التكیـــف (الـــداهري وآخـــرون، 

یفاجأ بخطر أو بوضع جدید فانه یمر بلحظـات یشـعر فیهـا القلـق واالضـطراب فیحـاول البحـث عـن 

ید،بما یتناسب المؤثرات والظروف الجدیدة التـي قـد تنشـا عـن الوسیلة المالئمة لمواجهة الوضع الجد

الوضــع الجدیــد ،الن هــذا الظــرف الجدیــد یعــد تغییــرا طارئــا یضــغط علــى مجمــل شخصــیة الفــرد ممــا 

: ١٩٩٨یضطره إلى القیام بردود فعـل مختلفـة للحصـول علـى درجـة التكیـف المرجوة(ناصـر ونعـیم، 

رجـــــــة الـــــــتحكم فـــــــي انفعاالتـــــــه إزاء مثیـــــــرات البیئـــــــة )، والتكیـــــــف الســـــــلیم ینمـــــــي فـــــــي الفـــــــرد د٢٧٣

المتعددة،ویمنحه قـدرة الـتحكم فـي تحمـل المسـؤولیة،وفهما واضـحا ألهدافـه وبعـدا عـن التمركـز حـول 

الذات،وانفتاحا على اآلخرین،مما یتیح له تحقیق المواءمة بینـه وبـین أفـراد الجماعـة التـي ینتمـي لهـا 
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النضــج الشخصــي واالجتمــاعي علــى شخصــیة الفرد،ویــرى ،وذا یــؤدي إلــى إســباغ درجــة كبیــرة مــن

نحمله من معتقدات قد تكون منطقیة أو غیر منطقیـة فتـؤدي المعتقـدات المنطقیـة بنـا (ألیس) أن ما

إلى التكیف وتساعدنا على أن نكون فعـالین ومنتجین،أمـا أذا كانـت المعتقـدات غیـر منطقیـة فتـؤدي 

).وبنـاءا علـى مااثبتتـه البحـوث ١٢٥: ٢٠٠٨تعاسـة(جبریل، بنا إلى عدم التكیف وتعطینا شـعور بال

والدراسات التي استعرضت،تتضح أهمیة موضوع الدراسة الحالیة،األمر الذي جعله موضوعا جـدیرا 

بالبحث والدراسة.

أھدف البحث:
التعرف على مستوى اضطراب الدور لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة الموصل.-١

تكیف الدراسي لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة الموصل.التعرف على مستوى ال-٢

الكشف عن العالقة بین اضطراب الدور والتكیف الدراسي لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة -٣

الموصل.

الكشف عن الفروق في العالقة بین اضطراب الدور والتكیف الدراسي تبعا -٤

للمتغیرات(الجنس،التخصص).

حدود البحث:
على طلبة الصف األول في كلیة التربیة/جامعة الموصل للدراسة یقتصر البحث 

  .٢٠٠٩_٢٠٠٨الصباحیة للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات:
roleاضطراب الدور:- أوال confusion

): بأنه الحالة التي تتمیز بعدم قدرة الشاب في الحصول على معنى elkind1977الكایند ( -١

معرفته من هو؟والى أین یذهب؟والى من لهویته الشخصیة والمتمثلة بعدم 

).elkind;1977;p:13ینتمي(

٢- muusفشل المراهق في خلق تكامل بین توحدات الطفولة،ویعاني منه الفرد من ١٩٩٦:

)muus,1996,443اإلحساس المهلهل بالذات وعدم القدرة على تحدید معنى لوجوده(

توحدات الطفولة مما یؤدي إلى :بأنه فشل المراهق في خلق تكامل بین٢٠٠١الغامدي -٣

اإلحساس المتدني بالذات،وعدم القدرة على تبني ادوار وأهداف ثابتة ذات معنى أو قیمة 

  ).٦: ٢٠٠١شخصیة واجتماعیة(ألغامدي، 
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): عدم القدرة على الوصول إلى الحد األدنى من االلتزامات االجتماعیة Cheng2004جینج ( -٤

یاته وتظهر من خالل استمراره في البحث عن األشیاء بشكل التي على الفرد ممارستها في ح

,Chengأكثر جهدا والتزاما( 2004: 7-8.(

: عدم قدرة الفرد على تبني ادوار وأهداف شخصیة وما ینجم عن ذلك من  ٢٠٠٧هفن  -٥

أحساس متدن للذات والسطحیة في التعامل مع مفردات الحیاة الیومیة،وعدم امتالكه لفلسفة 

  ).١٨: ٢٠٠٧نى لوجوده (هفن، تعطي مع

: هي األزمة التي تولد تحت تأثیر عملیة كبت أو ضغط أو توتر تنال اإلحساس ٢٠٠٦الشیخ  -٦

  ).١٠٣: ٢٠٠٦الخاص(الشیخ،  هبالهویة،والى معرفة دور جنس

academicالتكیف الدراسي:-ثانیا adaptation

عرفه كل من:

د لتحقیق نوع من العالقات الثابتة والمرضیة مع ): بأنه محاوالت الفر Gordon١٩٦٣جوردن (-١

;Gordonالبیئة( 1963: 10(

Lindgrenلندكرین (-٢ ):بأنه تكوین وعملیة تكوین عالقة نفسیة ایجابیة مع الفرد 1969

,Lindgrenوالمجتمع( 1969: 575.(

):ا لعملیة التي بواسطتها یحاول الفرد أن یحافظ على مستوى منMoully1973مولي (-٣

التوتر  ضالتوازن النفسي والفسیولوجي وهذا التوازن یرجع إلى السلوك الوجه نحو تخفی

:Moullyویتضمن حالة من العالقة االیجابیة بین الفرد والبیئة ( 1973: 427(

): هو تالؤم المرء مع بیئته وقدرته في التأثیر فیها والتأثر بها،ویؤدي ١٩٨٩الجسماني ومحمد (-٤

  ).٢٧٧: ١٩٨٩مه مع البیئة بالتعلم(الجسماني ومحمد، الفرد مهمة تالؤ 

التي یقوم بها الطلبة للتالؤم مع الجو الدراسي  ت): هي جملة السلوكیا٢٠٠١أبو علیا (-٥

والمتمثلة في عالقاتهم بزمالئهم وبأساتذتهم واألنشطة االجتماعیة الدراسیة وموقفهم من اإلدارة 

  ).١٠٨: ٢٠٠١والنظام (أبو علیا، 

): قدرة الفرد على مواجهة أمور الحیاة والمواقف االجتماعیة الجدیدة والتفاعل ٢٠٠٣ین (حس-٦

مع أساتذته واإلدارة الجامعیة ومع زمالئه أو مع من یحیطه في البیئة التربویة لتحقیق حاجاته 

  )١: ٢٠٠٣االجتماعیة ومواجهة أمور الحیاة(حسین، 

ة مطالبه واالستجابة لمطالب البیئة المحیطة ): سعي الفرد المتواصل لتلبی٢٠٠٨جبریل( -٧

والمتغیرات التي تحدث فیها،محاولة أحداث التوازن بین أهدافه وبین مطالب البیئة التي یعیش 

  ).١٠: ٢٠٠٨فیها(جبریل، 
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): عدد من األنماط السلوكیة التي تصدر عن اإلنسان كاستجابة لمطالب ٢٠٠٩الفرماوي (-٨

خاللها اإلنسان تعدیل سلوكه في سبیل أیجاد حالة من التوازن بینه العالم الخارجي،ویحاول من 

  ).٢٧٢: ٢٠٠٩كشخصیة مستقلة وبین العالم الخارجي (الفرماوي، 

الدراسات السابقة:
أوال:الدراسات التي تناولت اضطراب الدور:

):٢٠٠١دراسة ( ألغامدي-١
من الذكور في مرحلة المراهقة عالقة تشكل الهویة األنا بنمو التفكیر األخالقي لدى عینة

والشباب بالمنطقة الغربیة في المملكة السعودیة

یهدف البحث التعرف على العالقة بین تشكیل الهویة ونمو التفكیر األخالقي لدى عینة 

)من طالب المراحل ٢٣٢من الذكور في مرحلة المراهقة والشباب،تكونت عینة الحث من(

الغربیة في المملكة السعودیة،ولتحلیل البیانات استخدم  ةبالمنطقالمتوسطة والثانویة والجامعیة 

الباحث( معامل ارتباط بیرسون،تحلیل التباین األحادي،اختبار شیفیه)،ودلت النتائج على تمتع عینة 

البحث بمستوى عال من تحقیق الهویة ووجود عالقة دالة بین تشكیل الهویة والنمو األخالقي لدى 

  ) .٢:  ٢٠٠١ن التوصیات والمقترحات. (ألغامدي، الدراسة بمجموع معینة البحث،وانتهت

):٢٠٠٣(البلوىدراسة-٢
االجتماعیة لدى عینة من طالب التخصصات والمستویات المختلفة  ةتشكل هویة األنا والمسؤولی

بجامعة أم القرى

ة الفروق یهدف البحث الكشف عن العالقة بین تشكل الهویة والمسئولیة االجتماعیة ومعرف

)طالبا ٢٦٥بین أفراد العینة من التخصصات والمستویات الدراسیة،تكونت عینة البحث من(

استخدم  ت)،ولتحلیل البیانا٢٠٠٢واستخدم الباحث مقیاس لبنیون وآدمز والذي قننه ألغامدي(

تائج الباحث (معامل ارتباط بیرسون،واختبار التائي،وتحلیل التباین األحادي،مربع كأي،وأظهرت الن

تمتع عینة البحث بمستوى عال بتشكل الهویة،وكذلك عدم وجود عالقة دالة بین تشكل الهویة 

والمسئولیة االجتماعیة ،وكذلك عدم وجود فرق في العالقة بین التخصصات العلمیة 

  ).١: ٢٠٠٣واالنسانیةوللمراحل الجامعیة األربعة (البلوى، 
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):٢٠٠٤دراسة (بندر،-٣
ببعض المتغیرات الدیمغرافیة لدى طلبة معاهد المعلمین والمعلماتعالقة تحقیق الهویة

یهدف البحث التعرف على مستوى تحقیق الهویة لدى طلبة معاهد المعلمین والمعلمات 

)طالبا وطالبة ١٢٠وعالقتها بمتغیرات الجنس والعمر والصف الدراسي،وتكونت عینة البحث من (

ل طلبة الصفین األول والثاني من طلبة معاهد المعلمین تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة ویشم

) ٥٣) ویتألف من (١٩٩٥والمعلمات،واستخدم الباحث مقیاس تحقیق الهویة الذي أعده محمد (

فقرة وأمام كل فقرة ثالث بدائل لإلجابة هي(موافق،موافق لحد ما،غیر موافق)،وتم استخراج الصدق 

دام الوسائل اإلحصائیة التالیة(االختبار التائي لعینة والثبات له،ولتحلیل البیانات تم استخ

واحدة،ومعامل ارتباط بیرسون،ومعامل ارتباط بایسیریل،وأظهرت النتائج أن مستوى تحقیق الهویة 

لدى أفراد عینة البحث عال،وان هناك عالقة ایجابیة بین العمر وتحقیق الهویة،وكذلك دلت النتائج 

وكل من الجنس والمرحلة وموقع السكن والدیانة ضعیفة وغیر دالة أن العالقة بین تحقیق الهویة

  )١٨٠: ٢٠٠٤إحصائیا.(بندر، 

Turkbayetدراسة تورك بآي وآخرون (-٤ al,2005(
تأثیر تشتت الهویة في أعراض االضطراب النفسي واحترام الذات لدى المراهقین

ضطرابات النفسیة واحترام یهدف البحث التعرف على العالقة بین اإلحساس بالهویة واال

) مراهقا اختیروا عشوائیا،وتم تطبیق استبیان ٣٧٩الذات لدى المراهقین،تألفت عینة البحث من (

للعوامل الدیموغرافیة ومقیاس (روزنبرغ) الحترام الذات وقائمة لالضطرابات النفسیة وأداة لإلحساس 

وسط من تشتت الهویة وكذلك وجود بالهویة، وأظهرت النتائج تمتع عینة البحث بالمستوى المت

عالقة ذو داللة إحصائیة بین تكوین الهویة ومستوى االضطرابات النفسیة واحترام 

,Turkbayetalالذات( 2005: 92-96(

):٢٠٠٦ خدراسة( الشی-٥
الطالب المراهق وأزمة الهویة

لهویة یهدف البحث التعرف على مصادر الضغوط التي تقلق المراهق وتؤدي إلى أزمة ا

لدیه،كما یهدف إلى معرفة الفروق في مفهوم الذات بین المراهقین والمراهقات،تكونت عینة البحث 

) اختیروا عشوائیا من كال الجنسین،واستخدمت الباحثة اختبار مفهوم الذات بجوانبه ٢٠٥من(

الطلبة الجسمیة واالجتماعیة والنفسیة والفلسفیة،وأظهرت النتائج وجود ارتباط دال بین ترتیب

،وكذلك تفوق اإلناث على الذكور بخصوص مفهوم الذات ٠,٧٣لمصادر القلق وبلغ الترابط

  )٩١: ٢٠٠٦.(الشیخ، 
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):٢٠٠٧دراسة (ھفن-٦
اضطراب الدور وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة دهوك

اضطراب الدور لدى طلبة جامعة دهوك وداللة مستوى یهدف البحث التعرف على مستوى 

روق في مستوى اضطراب الدور لدى طلبة جامعة دهوك وعلى وفق المتغیرات الف

مستوى الطموح ( األكادیمي و المهني ) لدى طلبة جامعة و التالیة(الجنس،التخصص،المرحلة)

دهوك وعالقة اضطراب الدور بمستوى الطموح األكادیمي والمهني وقد اختیرت عینة عشوائیة 

من السنوات األولى والثانیة والثالثة والرابعة ، للعام الدراسي ) طالب وطالبة١٥٠٠طبقیة بلغت (

) كلیات من جامعة دهوك،وقام الباحث ببناء مقیاس  ٧موزعین على (  ٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٦

الباحث أداة جاهزة لقیاس مستوى الطموح(األكادیمي والمهني) وهو  مالضطراب الدور واستخد

لصدق والثبات للمقیاسین ولتحلیل البیانات إحصائیا ) وقد تم التحقق من ا٢٠٠٢مقیاس الجبوري (

استخدام الباحث ( االختبار التائي لعینة واحدة واالختبار التائي لعینتین مستقلتین، ومعامل ارتباط 

بیرسون وتحلیل التباین األحادي) أظهرت النتائج أن مستوى اضطراب الدور لدى عینة البحث 

ئیة فـي اضطراب الدور وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور ـ إناث)  عال،وٕان هناك فرقًا ذا داللة إحصا

ولصالح اإلناث ، كما اتضح من نتائج البحث أنه ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة وفقًا لمتغیري 

التخصص (علمي ـ إنساني)  والمرحلـة (األولى ، والثانیة ، والثالثة ، والرابعة)وارتفاع مستوى 

أظهرت نتائج البحث عدم وجود عالقة ذو  كلدى طلبة جامعة وكذلالطموح األكادیمي والمهني 

  ).١: ٢٠٠٧داللة إحصائیة بین اضطراب الدور ومستوى الطموح األكادیمي والمهني(هفن، 

ثانیا:الدراسات التي تناولت التكیف الدراسي:
:)١٩٨٧دراسة (الریحاني وحمدي-١

العالقة بین العوامل المرتبطة بالطالب والتكیف األكادیمي

یهــدف البحــث التعــرف علــى العالقــة بــین بعــض العوامــل ذات العالقــة بالطالــب وبــین تكیفــه 

)طالبـا وطالبـة،اختیروا بالطریقـة العشـوائیة مـن الجامعـة ٩٥٥األكادیمي وقد تألفت عینة البحـث مـن(

بــة تــم اســتخدام اختبــار(هنري بــورو) للتكیــف الدراســي،المعدل األردنیــة،ولقیاس التكیــف الدراســي للطل

للبیئـــة األردنیـــة،وتم تحلیـــل البیانـــات باســـتخدام تحلیـــل االنحـــدار المتعـــدد الخطـــي المتـــدرج ،وأظهـــرت 

النتـــــائج تمتـــــع عینـــــة البحـــــث بمســـــتوى عـــــال مـــــن التكیـــــف الدراســـــي وان مســـــتوى تعلـــــیم األم واألب 

: ١٩٨٦میـــة وتـــأثیرا للتكیـــف الدراســـي(الریحاني وحمـــدي، والتخصـــص والجـــنس  أكثـــر المتغیـــرات أه

١٢٦_١٢٥.(  

):kim&sedlak,1990دراسة كیم وسیدالسیك (-٢
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اإلسناد االجتماعي وعالقته بالتكیف الطالبي لدى طلبة الجامعة

اإلســناد االجتمــاعي والتكیــف الدراســي والتعــرف علــى  ناســتهدفت الدراســة معرفــة العالقــة بــی

) طالــب وطالبــة مــن جامعــة ســـان ٢١٢ور واإلنــاث ،وتكونــت عینــة البحـــث مــن (الفــروق بــین الــذك

فرانسیسـكو،ولتحلیل البیانـات اسـتخدم الباحث(االختبـار التـائي لعینـة واحـدة،واالختبار التـائي لعینتــین 

مستقلتین،ومعامل ارتباط بیرسون)وأظهرت النتائج أن اإلسناد االجتماعي یرتبط ایجابیا مـع مختلـف 

كیف الطالبي،وان اإلسناد االجتماعي یعمل بطریقـة مختلفـة بـین الـذكور واإلناث،فاإلنـاث جوانب الت

kimأكثر احتیاجا لوجود اإلسناد االجتماعي لكي یظهرن تكیفا للمرحلة الجامعیة.( & sedlacek,

1990: 234(

:)١٩٩٦دراسة (جبریل -٣
لنفسي لدى المراهقینالعالقة بین مركز الضبط وكل من التحصیل الدراسي والتكیف ا

یهدف البحث التعرف على العالقة بین مركز الضبط وكل من متغیر التحصیل الدراسي 

والتكیف النفسي لدى المراهقین،كما هدفت إلى تحدید األهمیة النسبیة لمركز الضبط في تفسیر 

بطریقة ) طالبا تم اختیارهم ٦٤٠التباین في متغیر التحصیل والتكیف ،تألفت عینة البحث من(

عشوائیة من طلبة الصف العاشر في المرحلة األساسیة،وأظهرت النتائج إلى أن مركز الضبط 

یرتبط بدرجة ذات داللة مع كل من التحصیل والتكیف النفسي ،وقد فسر مركز الضبط 

%من التباین في التكیف النفسي لدى أفراد ٤٨%من التباین في التحصیل وما نسبته ٣٢مانسبته

% من التباین في التحصیل  الدراسي ١.٧متغیر المرحلة الدراسیة فقد فسر ما نسبتهالدراسة أما

  )٣٥٨: ١٩٩٦(جبریل، % من التباین في التكیف النفسي.٢.٤وما نسبته

):١٩٩٨دراسة (ناصر ونعیم-٤
تكیف الطلبة الوافدین إلى الجامعات األردنیة مع ثقافة المجتمع األردني في النواحي األكادیمیة 

جتماعیة والثقافیة والشخصیة:دراسة في الجامعة األردنیةوال

یهدف البحث التعرف على درجة التكیف للطلبة الوافـدین إلـى الجامعـة األردنیـة مـع أسـلوب 

)طالـــــــب وطالبـــــــة هـــــــم مـــــــن ٢٠٩حیـــــــاة المجتمـــــــع األردنـــــــي وثقافتـــــــه،وتكونت عینـــــــة البحـــــــث مـــــــن(

سـة(المقابالت الشخصیة)واسـتبانه خاصـة )دولة عربیة وأجنبیة،واستخدمت فـي هـذه الدرا٢٠مواطني(

أعــدت للطلبــة الوافــدین تحتــوي أنماطــا وســلوكیات المجتمــع األردنــي وثقافتــه وقســمت االســتبانة إلــى 

قســمین األول تضــم اســم القطــر الــذي ینتمــي ألیــه الطالــب والتخصــص الدراســي وعــدد الســنوات التــي 

تـــوت علـــى عـــدة محـــاور وتضـــم المحـــور قضـــاها فـــي األردن والحالـــة االجتماعیـــة والقســـم الثـــاني اح

ـــــدائل (نعـــــم/ال) واســـــتخدمت الصـــــدق  األكـــــادیمي واالجتمـــــاعي والثقـــــافي والشخصـــــي واعتمـــــدت الب
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النتـائج تمتـع عینـة  تاالستداللي واعتماد أجماع المحكمین وأما الثبات فاستخدم أعادة االختبار ودلـ

  )٨٤: ١٩٩٨البحث بمستوى عال من التكیف الدراسي (ناصر ونعیم، 

):١٩٩٩دراسة (سلمان والمنیزل-٥
درجة التوافق لدى طلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها بكل من متغیرات الجنس والفصل 

الدراسي والمعدل ألتحصیلي والموقع السكني

یهدف البحث التعرف على درجة التوافق لدى طلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها 

المعدل ألتحصیلي والموقع السكني،وقد استخدم مقیاس التوافق بمتغیرات الجنس والفصل الدراسي و 

) بما یالءم البیئة العمانیة،وطبق خالل الفصل الدراسي الثاني على ١٩٩٦الذي طوره (سلیمان 

) طالب وطالبة ،ولتحلیل البیانات استخدم (المتوسطات واالنحرافات ١٢٢٦عینة مكونة من (

التباین األحادي)،وأظهرت النتائج إلى وجود توافق عند الطلبة المعیاریة،واالختبار التائي،وتحلیل 

على جمیع األبعاد التي یقیسها مقیاس التوافق ،وكذلك وجود فروق في درجة التوافق ولصالح 

الذكور،وان الطلبة الذین یسكنون داخل الحرم الجامعي یتمتعون بدرجة اعلي مت التكیف،ووجود 

األكادیمي فقط تعزى إلى المعدل ألتحصیلي.(سلیمان فروق ذات داللة في بعد التوافق 

  )١٩٩٩والمنیزل،

:٢٠٠٠دراسة (ملكوش،  -٦ (
الدعم االجتماعي والتكیف الطالبي لدى طلبة الجامعة األردنیة

یهدف البحث التعرف على العالقة بین الدعم االجتماعي والتكیف الطالبي لدى طلبة 

االجتماعي المعد من قبل(ببكر وسیریك)،ومقیاس( باریرا الجامعات،واستخدم الباحث مقیاس الدعم

واینلي)لقیاس التكیف الدراسي ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ایجابیة ذات داللة بین جوانب الدعم 

االجتماعي وجوانب التكیف الطالبي،وكذلك وجود فروق ذات داللة في استخدام الدعم االجتماعي 

والطلبة غیر المتكیفین أكادیمیا وعدم وجود فروق بین الطالب  ابین الطلبة المتكیفین أكادیمی

  ).١٦١،   ٢٠٠٠والطالبات في استخدام جمیع جوانب الدعم االجتماعي. (ملكوش
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):٢٠٠١دراسة(حداد،-٧
أنماط التعلق وعالقتها بالتفاعل االجتماعي الیومي والتكیف النفسي لطلبة جامعیین

علق وعالقتها بالتفاعل االجتماعي والتكیف یهدف البحث التعرف على أنماط الت

) طالب وطالبة من الطلبة الجامعیین،واستخدمت الباحثة ٣٢٩النفسي،وتكونت عینة البحث من (

) الذي تم تعدیله لیالءم المجتمع األردني،واستخدم سجل ١٩٩٥مقیاس(برنین شیفر

ومقیاس االكتئاب لقیاس (روشستر)لقیاس التفاعل االجتماعي واعتمد مقیاس للقلق االجتماعي 

التكیف النفسي،ولتحلیل البیانات تم استخدام معامل ارتباط ارتباط بیرسون وتحلیل البیانات وظهرت 

النتائج أن ذوي النمط األمن یتمیزون عن ذوي النمطیین القلق ولتجنبي من حیث مقدار ما یجرونه 

أعلى من االكتئاب والقلق من تفاعالت اجتماعیة،وان ذوي النمط القلق یعانون من درجة 

  ).٤٥٦: ٢٠٠١االجتماعي یكونون اقل تكیفا.(حداد، 

):٢٠٠٣دراسة (حسین-٨
القلق االجتماعي وعالقته بالتكیف الدراسي لدى طلبة الصف األول بجامعة الموصل

یهدف البحـث التعـرف علـى مسـتوى القلـق االجتمـاعي والتكیـف الدراسـي لـدى طلبـة الصـف 

صـــل،ومعرفة العالقـــة بـــین القلـــق االجتمـــاعي والتكیـــف الدراســـي وفقـــا للمتغیـــرات األول بجامعـــة المو 

) طالــب وطالبــة مــن التخصصــات ٤٣٥(الجنس،التخصــص،وموقع الســكن) وشــملت عینــة البحــث (

العلمیـــة واإلنســـانیة مـــن طلبـــة الصـــف األول،تـــم اختیـــارهم عشـــوائیا ولقیـــاس التكیـــف الدراســـي قامـــت 

ستخراج الصدق والثبات له وتمییز الفقرات.ولتحلیل البیانات استخدمت الباحثة بإعداد المقیاس وتم ا

الباحثـــة (معامـــل ارتبـــاط بیرســـون،مربع كأي،االختبـــار التـــائي)،وأظهرت النتـــائج تمتـــع عینـــة البحـــث 

بمســتوى المتوســط مــن التكیــف الدراســي والقلــق االجتمــاعي،ووجود عالقــة دالــة إحصــائیا بــین القلــق 

راســـي وفقـــا لمتغیـــر الجـــنس ولصـــالح اإلنـــاث،وموقع الســـكن ولصـــالح طلبـــة االجتمـــاعي والتكیـــف الد

المدینة ،وفي ضوء نتائج البحث قامت الباحثة بصیاغة العدید من التوصـیات والمقترحات.(حسـین، 

٨٥: ٢٠٠٣.(  

):٢٠٠٤دراسة (الرفوع والقرارعة -٩
الطفل بكلیة الطفیلة التكیف وعالقته بالتحصیل الدراسي "دراسة میدانیة لدى طالبات تربیة 

الجامعیة التطبیقیة في األردن

یهدف البحث إلى قیاس التكیف للحیاة الجامعیة لدى طالبات تربیة الطفل وعالقتها 

بالتحصیل الدراسي والمستوى الدراسي ،وطبق مقیاس التكیف للحیاة الجامعیة الذي طوره الباحثان 

عیة التطبیقیة كافة،وقد تم استخدام( المتوسطات على طالبات تربیة الطفل في كلیة الطفیلة الجام
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الحسابیة وتحلیل التباین األحادي واختبار شیفیه)،وأظهرت النتائج تمتع عینة البحث بمستوى عال 

من التكیف ولم تظهر عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین التكیف للحیاة الجامعیة والتحصیل 

  ).١٢١_١٢٠: ٢٠٠٤الدراسي.(الرفوع والقرارعة، 

):٢٠٠٥دراسة (المحامید وعربیات-١٠
اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو اإلرشاد األكادیمي وعالقته بتكیفهم الدراسي

یهدف البحث التعرف على اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو اإلرشاد األكادیمي وعالقته 

هما،وتكونت عینة بتكیفهم الدراسي،واختالف هذه االتجاهات باختالف الجنس والكلیة والتفاعل بین

) طالب وطالبة من طلبة جامعة المؤتة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة ولتحلیل ٣٥٧البحث من (

البیانات إحصائیا استخدم الباحث (متوسط الحسابي،انحراف معیاري،معامل ارتباط بیرسون،تحلیل 

لدراسي ووجود اتجاه التباین ثنائي)وأظهرت النتائج تمتع عینة البحث بمستوى عال من التكیف ا

سلبي نحو اإلرشاد األكادیمي،وان هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین اتجاه الطلبة والتكیف 

  ).١٢٣: ٢٠٠٥وعربیات، (المحامیدفروق بینهما في الجنس والتخصص. دالدراسي وال توج

إجراءات البحث:
مجتمع البحث:-

لصباحیة في كلیة التربیة والبالغ یضم مجتمع البحث طلبة الصف األول من الدراسة ا

  .٢٠٠٩_٢٠٠٨) وللعام الدراسي1466عددهم (

عینة البحث:-
تكونت عینة البحث من طلبة كلیة التربیة بعد اختیارهم بالطریقة الطبقیة العشوائیة.والبالغ 

%ولكال الجنسین واالختصاص ١٤) طالب وطالبة من طلبة الصف االول، وبنسبة٢٠٠عددهم (

إلنساني ولألقسام اآلتیة:(التاریخ،اللغة العربیة،علوم حیاة،الكیمیاء).العلمي وا

أداتي البحث:-
مقیاس اضطراب الدور:-

ولغرض تحقق أهداف البحث استخدمت الباحثة مقیاس اضطراب الدور الذي بناه 

) لمالءمته لعینة البحث الحالي وهو من المقاییس الحدیثة التي طبقت على طلبة ٢٠٠٧(هفن

) فقرة یجاب علیها باختیار واحد من البدائل اآلتیة: (تنطبق علي ٦٨لجامعة.،یتكون المقیاس من(ا

معتدلة،تنطبق علیا بدرجة ضعیفة، التنطبق علي) ،وقد قامت الباحث  ةتماما،تنطبق علیا بدرج

%) والقوة التمییزیة والصدق البنائي،وأما الثبات فقد ٨٠باستخراج الصدق الظاهري وبنسبة(
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%) وطریقة أعادة ٨٥%) ومعادلة الفاكرونباخ(٦٨ستخرجه بطریقتي التجزئة النصفیة وبنسبة(ا

%)، وفي الدراسة الحالیة فقد استخرجت الباحثة الصدق والثبات وكاالتي:٨٠االختبار(

صدق المقیاس:
قامت الباحثة باستخراج الصدق الظاهري ویعد االختبار صادقا إذا یقیس الصفة التي 

) ،بعد ١٧٩: ١٩٨١شیئا أخر بدال عنه أو باإلضافة ألیه (احمد،  سن یقیسها ،وال یقییفترض أ

عرضه على مجموعة من الخبراء ذوي االختصاص في التربیة وعلم النفس*،وبناء على آرائهم تم 

  %).٨٠حذف عدد من الفقرات باإلضافة إلى تعدیل العدید من الفقرات وبلغت نسبة االتفاق (

ثبات المقیاس:
یعتبرمن الخصائص السیكومتریة  يوأما الثبات فتم حسابه بطریقة أعادة االختیار والذ

المهمة في المقاییس النفسیة ،اذیشیر إلى اتساق الدرجات في قیاس مایجب قیاسه بصورة منظمة 

)malongey & word, 1980: ) طالبا ٣٠)، إذ طبق المقیاس على عینة مكونة من (60

(علوم تربویة ونفسیة،الریاضیات)،ومن خارج عینة البحث األساسیة ومن نفس وطالبة ومن ااالقسام

) ١٥طلبة الصف األول في كلیة التربیة،التي اختیرت لتطبیق البحث وأعید التطبیق بعد مرور (

یوم واستخرج معامل ارتباط بیرسون إلیجاد العالقة بین التطبیق األول والثاني، وبلغت نسبة الثبات 

)٠,٨٢.(  

مقیاس التكیف الدراسي:-
)،ویتكون ٢٠٠٣استخدمت الباحثة مقیاس التكیف الدراسي والمستخدم من قبل (حسین

واحد من البدائل آالتیة (نعم،ال ادري،ال) وقامت  ر) فقرة یجاب علیها باختیا٨٤المقیاس من(

ت،وفي % وتمییز الفقرا٨٢% والصدق البنائي بنسبة٨٠الصدق الظاهري بنسبة جالباحثة باستخرا

  %.٦٨% واالتساق الداخلي٦٤الثبات استخدمت الباحثة أعادة االختبار

وأما البحث الحالي قامت الباحثة باستخراج الصدق والثبات وكاالتي:
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صدق المقیاس:
)، وبعد ٤-١٩٩٥،٤٣ویقصد به مدى تمثیل االختبار للمحتوى المراد قیاسه(العساف:

التربیة وعلم النفس،وبناء على آرائهم قامت الباحثة عرض المقیاس على مجموعة من الخبراء في

.)١(%)٩٠بتعدیل وحذف بعض الفقرات وبلغت نسبة االتفاق (

ثبات المقیاس:
ویقصد بالثبات إن عالقة الفردالتتغیر جوهریا بتكرار إجراء التجربة ،ویعبر عنه إحصائیا 

)،إذ ١٤،،٢٠٠٢االختبار (الظاهر:بأنه معامل االرتباط بین عالقات اإلفراد وبین مرات إجراء 

طبق المقیاس على نفس العینة التي طبقت علیها مقیاس اضطراب الدور،وبلغت نسبة الثبات 

٨٦ .%  

تطبیق األداتین میدانیا: -
بعد حصول الباحثة على موافقة  ٢٠٠٩جرى تطبیق البحث میدانیا في شهري آذار ونیسان 

في األقسام التي تم التطبیق في دروسها،وكانت الباحثة من األقسام واألساتذة اللذین یدرسون 

نفس الفترة ولكن یجیب على المقیاس  يتعطي االستمارتین لعینة البحث ثم یجیب عنهما سویة ف

وشرحت الباحثة الهدف من الدراسة ووضح تعلیمات اإلجابة األول وبعدها على المقیاس الثاني، 

فة اإلجابة على أسئلة الطلبة واستفساراتهم حول فقرات على المقیاس مع عدم ذكر االسم، باالظا

المقیاس الغیر الواضحة أن وجدت.

بعد أن جرى تطبیق المقیاسین تم تصحیحهم بالشكل األتي:تصحیح المقیاسین:

مقیاس اضطراب الدور:
قامــــــــــت الباحثــــــــــة بــــــــــأجراء تفریــــــــــغ البیانــــــــــات ،ولغــــــــــرض تصــــــــــحیح فقــــــــــرات المقیــــــــــاس أعطیــــــــــت 

تنطبـق علـّي كثیـرا، تنطبـق علـّي أحیانـا ،تنطبـق دائمـا،)، للبدائل (تنطبـق علـيّ ٥,٤,٣,٢,١األوزان(

)، وتراوحــت درجــات المســتجیبین ٢٠٠٢،١٠٨علــّي نــادرا، ال تنطبــق علــّي) علــى التــوالي، (ســلمان:

) درجة.١٩٨_٥٠بین(

/مان/ د. خشمان حسن/ د. ثابت محمـد) د. كامل عبد الحمید/ د. فاتح أبلحد/ د. صبیحة یاسر/ د. علي سلی١(

الدین رد. عالء الدین علي/ د. علي علیج/د.سمیر یونس/د.خالد خییس محمد علي/د. ندى العبایجي/. قد
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تصحیح مقیاس التكیف الدراسي:
ـــد أعطیـــت األوزان ( ـــاس التكیـــف الدراســـي فق ـــة،وأما ٥،٤،٣،٢،١وأمـــا مقی ) للفقـــرات االیجابی

)للفقــرات الســـلبیة وللبـــدائل(تنطبق علـــي دائمـــا،تنطبق علـــي كثیرا،تنطبـــق علـــي ١،٢،٣،٤،٥األوزان (

) درجة.٣٢١_٩٠أحیانا،تنطبق علي نادرا،التنطبق)،وتراوحت درجات المستجیبین بین (

الوسائل اإلحصائیة: 
النسب المئویة لمعرفة مدى اتفاق لغرض تحلیل البیانات إحصائیا استخدمت الباحثة 

الخبراء على أداتي البحث،ومعامل ارتباط بیرسون إلیجاد الثبات للمقیاسین،واستخدم معامل 

االرتباط للكشف عن العالقة بین متغیري البحث،واالختبار التائي لعینتین مستقلتین للكشف عن 

تائي للكشف عن مستوى اضطراب الفروق بین أفراد عینة البحث في متغیري البحث،واالختبار ال

الدور والتكیف الدراسي،واالختبار الزائي للكشف عن الفرق بین معاملي االرتباط لمتغیري البحث 

)Spssااللكترونیة (وفقا للجنس والتخصص، واستعانت الباحثة بالحقیبة اإلحصائیة 

نتائج البحث:
ث وكما یأتي:سیجري عرض النتائج على وفق األهداف الموضوعة لهذا البح

الهدف األول: التعرف على مستوى اضطراب الدور لدى طلبة الصف األول في كلیة -

التربیة/جامعة الموصل.

) إلـــــى أن المتوســـــط الحســـــابي spssأظهـــــرت النتـــــائج وباســـــتخدام البرنـــــامج اإلحصـــــائي (

)،ولغـــرض مقارنـــة المتوســـط ٣٥,٩٥٢٦٤) وانحـــراف معیـــاري قـــدره(١٢٠,٤٧٠٠لـــدرجات الطلبـــة (

ـــــة بالمتوســـــط الفرضـــــي (ال ـــــدرجات الطلب ـــــة ١٥٠حســـــابي ل ـــــائي لعین ـــــار الت ـــــم اســـــتخدام االختب )، ت

)، ودرجة ٠,٠٥_)، عند مستوى داللة (١١,٦١٦( يواحدة،وتبین أن القیمة التائیة المحسوبة تساو 

) یبین ذلك.١)، والجدول (١٩٩حریة (

  )١جدول (ال

درجات اضطراب الدور مع المتوسط یبین نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسط

الفرضي للمقیاس:

العینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
الوسط الفرضي

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٠٠١٢٠,٤٧٠٣٥،٩٥٢٦٤١٥٠١١،٦١٦١,٩٦
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ة وتشیر هذه النتیجة إلى عدم وجود اضطراب الدور لدى عینة البحث،وهذا مااثبتته دراس

) ٢٠٠٤) و(بندر،٢٠٠١) و(ألغامدي،١٩٩٤) و(المنیزل،٢٠٠٣كل من(البلوى،

عال من الفهم  ى) ،والذي یدل على تمتع عینة البحث بمستو ٢٠٠٥) و (تورك،٢٠٠٦و(الشیخ،

الثقة الكافیة بأنفسهم  ماالیجابي للذات والقدرة على مواجهة الصعوبات التي تعترضهم ،وامتالكه

فسي.وتمتعهم باالستقرار الن

ــة - ــة الصــف األول فــي كلی ــدى طلب ــى مســتوى التكیــف الدراســي ل ــاني:التعرف عل الهــدف الث

التربیة/جامعة الموصل. 

) وبــانحراف ٢٣١,٦٤٥٠أظهــرت النتــائج أن المتوســط الحســابي ألفــراد عینــة البحــث بلــغ (

ضـي )، وعنـد مقارنـة المتوسـط الحسـابي لـدرجات الطلبـة بالمتوسـط الفر ٤٤,٨٦٢٧٠معیاري قدره (

)، وباستخدام االختبار التائي لعینة واحـدة تبـین أن القیمـة التائیـة المحسـوبة ١٩٥للمقیاس والبالغ (

) یوضح ذلك:٢)، والجدول (١٩٩) ودرجة حریة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (١١,٥٥٢تساوي (

  )٢الجدول (

متوسط الفرضي نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسط درجات التكیف الدراسي مع ال

للمقیاس

العینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
الوسط الفرضي

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٠٠٢٣١,٦٤٥٤٤,٨٦٢٧٠١٩٥١١,٥٥٢١,٩٦

وهـذا یــدل علـى تمتــع عینــة البحـث بمســتوى عـال مــن التكیــف الدراسـي،ویمكن تفســیر هــذه 

لبة الصف األول قد اعدوا بصورة جیدة لدخول المرحلة الجامعیة على أن ط لالنتیجة االیجابیة تد

وأنهـــم أكثـــر ثقـــة بأنفســـهم ولـــدیهم قـــدرة علـــى مواجهـــة أحـــداث الحیـــاة التـــي یواجهونهـــا فـــي الدراســـة 

واألســرة وهــذا مااثبتتــه نتــائج الدراســة الحالیــة بوجــود تكیــف عال،لــدى عینــة البحــث وهــذه النتیجــة 

)، و(ودراســــــــــة،المحامید ١٩٩٩ن (ســــــــــلمان والمنیــــــــــزل،تتطــــــــــابق مــــــــــع نتــــــــــائج دراســــــــــة كــــــــــل مــــــــــ

)، و(دراســــة ٢٠٠٣)، و(ودراســــة حســــین،٢٠٠٤)، و(دراســــة الرفــــوع والقرارعــــة، ٢٠٠٠وعربیــــات،

  ).١٩٧٨الریحاني وحمدي،
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الهدف الثالث:التعرف على العالقة بین اضطراب الدور والتكیف الدراسي لدى طلبة الصف -

األول في كلیة التربیة.

ما إذا كانت هناك عالقة بین اضطراب الدور والتكیف الدراسي لدى طلبة ولمعرفة فی

)وبعد استخدام االختبار التائي ٠,٠٤٠الصف األول تم استخدام معامل ارتباط بیرسون والذي بلغ(

) وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائیا ٠,٥٦٣الخاص بمعامل االرتباط والذي بلغ (

) والجدول ١٩٨) و درجة حریة (٠,٠٥كیف الدراسي عند مستوى داللة (بین اضطراب الدور والت

) یوضح ذلك.٣(

  )٣الجدول (

االختبار التائي لداللة معامل االرتباط بین اضطراب الدور والتكیف الدراسي

معامل ارتباطالعینة
القیمة التائیة

مستوى الداللة
الجدولیةالمحسوبة

٢٠٠٠,٠٤٠٠.٥٨٦٣١,٩٦٠,٠٥

وتبین نتائج هذه الدراسة أهمیة الثقة بالنفس والمفهوم االیجابي للذات في التكیف الدراسي 

وهذا ما أثبتته الدراسة الحالیة بأنه عدم وجـود عالقـة بـین اضـطراب الـدور والتكیف،ربمـا تـدل هـذه 

راقي،تلــك النتیجــة علــى اثــر التغیــرات االجتماعیــة والثقافیــة واالقتصــادیة التــي یشــهدها المجتمــع الع

التغیــرات التــي كانــت لهــا انعكاســاتها علــى أســالیب التنشــئة االجتماعیــة عامــة واألســریة خاصــة،إذ 

نرى أن طلبة الجامعة في الوقت الحاضر یتمتعون بحریة واستقاللیة أكثر ممـا یسـاعد علـى تأكیـد 

الذات والتفرد بالشخصیة ثم تحقیق الهویة وتكیفها. 

ــــى ا- ــــع: التعــــرف عل ــــدور والتكیــــف الدراســــي وفقــــا الهــــدف الراب ــــین اضــــطراب ال لعالقــــة ب

للمتغیرات(الجنس،التخصص):

وللتحقق من هذا الهدف فقد استخدم االختبار الزائي لمعرفـة العالقـة بـین اضـطراب الـدور 

والتكیف الدراسـي وفقـا للمتغیـرات (الجنس،التخصـص) قامـت الباحثـة بحسـاب القیمـة الزائیـة لداللـة 

)، وعند مقارنة هذه القیمة بنظیرتهـا ٠,١٠٤رتباط لمتغیر الجنس فقد بلغت (الفرق بین معاملي اال

)، وأمــا التخصــص ١٩٨)، ودرجــة حریــة (١,٩٦) والبالغــة(٠,٠٥عنــد مســتوى معنویــة ( ةالجــد ولیــ

)، وعنــد ٠,٩٤٠فقــد قامــت الباحثــة أیضــا بحســاب القیمــة التائیــة لداللــة معــاملي االرتبــاط فقــد بلــغ (

)، أظهـرت النتـائج وجـود عالقـة ٠,٠٥) ومسـتوى داللـة (١٩٨عند درجـة حریـة (مقارنتها بالجدولیة

  .ذلكیبین ) ٤غیر دالة بین متغیري البحث وفقا لمتغیر الجنس والتخصص.والجدول (

  )٤جدول (ال

الفروق المعنویة بین معامالت االرتباط تبعا للمتغیرات

القیمة التائیةالدرجة المعیاریة قیمة معامل العددالمتغیر
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الجدولیةالمحسوبةعامل االرتباطلماالرتباط

الجنس
١٠٠٠,٠٤٢٠,٠٤٥ذكور

٠,١٠٤  

٠,١٩٦  
١٠٠٠,٠٥٩٠,٠٦إناث

التخصص
١٠٠٠,١٠٢٠,١٠٥علمي

٠,٩٤٠  
٠.٠٢٨٠,٠٣٠-١٠٠أنساني

أن كال الجنسین ومن االختصاص (العلمي واإلنساني) یخضعان ىوتشیر هذه النتیجة ال

إلى القیم والمعاییر االجتماعیة أنفسها ،والى مواجهة ظروف الحیاة والقدرة على التفاعل االیجـابي 

ــــــــــــــق هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة مــــــــــــــع دراســــــــــــــة كــــــــــــــل مــــــــــــــن  مــــــــــــــع اآلخــــــــــــــرین والتكیــــــــــــــف لهــــــــــــــا ،وتتف

) فـــي عـــدم وجـــود ٢٠٠٣،والبلـــوي٢٠٠٤،والرفـــوع والقرارعـــة٢٠٠٥،والمحامیـــدوعربیات٢٠٠٧(هفـــن

یرات األخرى مثل (الجنس والتخصص والمرحلة الدراسیة).عالقة بین مغیرات البحث والمتغ

التوصیات والمقترحات:
التوصیات:

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة مایاتي:

زیادة اهتمام اآلباء والمدرسین بطلبة الجامعة  في ضرورة إكسابهم الثقة بأنفسهم.-١

یــــف مفهـــوم ألــــذات لـــدى طلبــــة اســـتخدام البــــرامج التربویـــة مــــن قبـــل التربــــویین والنفســـیین لتعر -٢

الجامعة.

التركیز على أهمیة التكیف الدراسي بین الطلبة من قبل أساتذة الجامعة.-٣

االهتمام بالمناهج وطرق التدریس وذلك من خالل تشجیع الطلبة على المناقشة مع أسـاتذتهم -٤

أمام زمالئهم .

المقترحات:
تقترح الباحثة أجراء الدراسات التالیة:

ســة ارتباطیــة بــین اضــطراب الـدور والتنشــئة االجتماعیــة أو أســالیب المعاملــة الوالدیــة أجـراء درا-١

لدى المراهقین.

أجــراء دراســة مماثلــة لمراحــل دراســیة مختلفــة كاإلعدادیــة والمتوســطة وتشــمل جامعــات القطــر -٢

كافة والمقارنة بینها.

اندة االجتماعیــة،القلق إجــراء دراســة ارتباطیــه بــین التكیــف الدراســي ومتغیــرات أخــرى مثل(المســ-٣

االجتماعي،الذكاء االنفعالي).

المصادر العربیة واألجنبیة:
االجتماعیة لدى عینة من  ة)، تشكل هویة األنا والمسؤولی٢٠٠٥البلوى، محمد بن سلیمان(-١

طالب التخصصات والمستویات المختلفة بجامعة أم القرى،كلیة التربیة، جامعة أم القرى.

،دار القلم،الكویت.١)، النمو في مرحلة المراهقة،ط١٩٨٢عماد الدین(إسماعیل، محمد -٢
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)، اثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق ٢٠٠١أبو علیا، محمد مصطفى(-٣

)، مجلة دراسات للعلوم التربویة،الجامعة األردنیة.١)، العدد (٢٨وتكیفهم المدرسي،المجلد (

حقیق الهویة ببعض المتغیرات الدیموغرافیة لدى طلبة )، عالقة ت٢٠٠٤بندر، لویس كارو(-٤
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یـة مـن المملكـة السـعودیة، بحـث عینة من الذكور في مرحلـة المراهقـة والشـباب بالمنطقـة الغرب
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