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 التكيف األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى طمبة الجامعة()

 الباحثة / اخالص عبيذ راشج

 مجيخية تخبية بابل (  ) 

 , الكفاءة الحاتية( األكاديسيالكمسات السفتاحية )التكيف 

 ممخز البحث

 البحث الحالي الى التعخف :ييجف 

 .لجى شمبة جامعة كخبالء األكاديسيمدتػى التكيف  -1

 مدتػى الكفاءة الحاتية لجى شمبة جامعة كخبالء . -2

 العالقة االرتباشية بيغ التكيف األكاديسي والكفاءة الحاتية . -3

والكفاءة الحاتية وفقا لستغيخ ) الشػع  األكاديسيداللة الفخوق في العالقة بيغ التكيف  -4
  األكاديسيالتكيف ولتحقيق  أىجاف البحث  كان البج مغ تػافخ أداة لكياس  الرف( االجتساعي ,

     بػرو ىشخي  نطخية ( وفقا2004اشتقاقو مغ قبل سارة محي الجيغ)الجامعة وتع  لجى شمبة
         (1997مكياس رضػان)لكياس الكفاءة الحاتية  وتع اعتساد  وأداة  األكاديسيلتفديخ التكيف 
 لتفديخ الكفاءة .

استشجت والجراسات الدابقة  ذات العالقة بسػضػع البحث  األدبياتعمى  ةوبعج اشالع الباحث
الباحثة عمى السشيج الػصفي  )الجارسات االرتباشية( في مشيجية بحثيا واختارت عيشة بحثيا 

عذػائية الصبكية الستداوية مغ حيث متغيخ الشػع االجتساعي ,الرف( شالبا وشالبة بالصخيقة ال
تحقق الرجق الطاىخي مغ  إذوبعج أجخاء جسيع الخرائز الدايكػ متخية مغ الرجق والثبات 
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 واإلرشادعمى مجسػعة مغ السحكسيغ في عمع الشفذ التخبػي  يغخالل عخض فقخات السكياس
التكيف  لسكياس ( فقخة38غ عمى جسيع الفقخات وكان عجد الفقخات )الشفدي أذا اتفق السحكسي

مغ خالل شخيقتيغ  لمسكياسيغ الثبات فقج تحقق أما ( فقخات ,10وتكػن مكياس الكفاءة مغ )
 االول كخ ونباخ( ومغ خالل استخجام  معامل ارتباط بيخسػن لمسكياس االختبار ،الفا إعادة)
والفا  0,80)ولمسكياس الثاني )(0,79معامل االتداق الجاخمي  الفاكخونباخ ) أما( 0.82)

عمى عيشة  يغبتصبيق السكياس ةومغ أجل تحقيق أىجاف البحث قامت الباحث0,77)كخونباخ )
الثالثة والخابعة مغ  (شالب وشالبة مغ مخحمة200اختيخت بالصخيقة العذػائية  الصبكية بمغت )

والحدابية لتحقيق أىجاف البحث  وىي  اإلحرائيةالػسائل  جامعة كخبالء وقج استعسمت الباحثة
الشدبة السئػية  والستػسط الحدابي  واالنحخاف السعياري واالختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ 

 الى الشتائج التالية : ةومعامل ارتباط  بيخسػن  وقج تػصمت الباحث

 وبالكفاءة الحاتية. األكاديسيبالتكيف عيشة البحث الحالي يتسيدون  إن -1
بيغ التكيف األكاديسي والكفاءة الحاتية لجى  إحرائياشخدية دالة  ارتباشيو عالقة وىشالظ  -2

 شمبة الجامعة.
تبعا  إحرائيةوىشالظ فخوقا في العالقة بيغ التكيف األكاديسي والكفاءة الحاتية ذات داللة  -3

   لستغيخ الشػع االجتساعي لرالح ) الحكػر(

 التوصيات :

 وإرشادىعوالشفدي السؤىل لسداعجة الصمبة  األكاديسيالتعميع تػفيخ السخشج عمى وزارة  -1
 . عمى حل مذاكميع وتدييل العكبات التي تػاجييع ويتعخضػن ليا

مشاحي  تغصي أبعادعجة الجامعي اذ تشاول  األكاديسيالعسل عمى تصػيخ مقاييذ لمتكيف  -2
 الصالب الجامعي . حياة
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زيادة االىتسام بالعالقات اإلندانية في الحخم الجامعي والحي بجوره يشعكذ ايجابيا عمى  -3
 الكفاءة الحاتية.

 المقترحات :

دراسات مساثمة لمجراسة الحالية عمى عيشات اخخى تزع افخادا  مغ شخائح  إجخاء -1
 . متبايشةاجتساعية 

يتع وضع بخنامج لتشسية الكفاءة الحاتية مػضع التجخيب عمى عيشو مغ مجتسع  أن  -2
 الجراسة لمتحقيق مغ فاعمية ىحا البخنامج ليكػن نػاة لمتصػيخ لبخامج مساثمة .

 .او اي متغيخات اخخى  األداء األكاديسيوعالقتو بسدتػى   األكاديسيالتكيف قياس  -3
 .تقجات التخبػيةلسعوعالقتيا با الحاتيةقياس الكفاءة   -4

Ministry of higher Education and Scientific Research 

 

Search address 

Academic adaptation and its relationship to the self-competence of 

university students) 

By the researcher 

Researcher / Ekhlas Opeas Rashid (Educational Guide in Babylon 

Education Department) 

Key words (academic adaptation, self-competence) 

Search summary 

The current search aims to identify: 

Academic adaptation level of students at the University of  karbala. 

The level of self-competence of the students of the University of  karbala. 

The relationship between academic adaptation and self-competence . 

The significance of the differences in the relationship between academic 

adaptation and self-competence according to a variable (gender, grade) 
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and the achievement of research objectives had to be a tool for measuring 

academic adaptation among university students and was derivatives by 

Sarah Moheeddin (2004) according to Henry Burau's theory 

Interpretation of academic adaptation and a tool for measuring self-

competence, and the Radwan scale was adopted (1997) To interpret 

competence . 

After the researcher was briefed on previous literature and studies related 

to the subject matter, the researcher based on the descriptive approach 

(relational studies) in her research methodology and selected a sample of 

her research in the random, stratified method equal in terms of gender 

variant, grade). A student and a student who has performed all the 

characteristics of the Saico are a metric of honesty and stability, 

achieving the apparent truth by presenting the two measures' paragraphs 

to a group of arbitrators in pedagogical psychology and psychological 

guidance if the arbitrators agree on all paragraphs and the number of 

paragraphs (38) 

 مذكمة البحث 

عاجدون  وإنيعالسذكالت والرعػبات التي تػاجو الصمبة في الجامعة قج تجعميع غيخ متكيفيغ  إن
واكتداب السعارف , وان تحقيق  واألداءيدعػن ليا والتحريل الجراسي التي  األىجاففي تحقيق 

ج يختبط يعجة عػامل مشيا ماىػ ذاتي والحي يعػد الى االعتقادات ق األكاديسيالصمبة لمتكيف 
 اإلمكاناتحاتية لمصالب وكفاءتو , وماىػ بيئي متعمق بالبيئة الجامعية, فالكفاءة ىي تػافخ ال

الذخرية لجى الفخد والتي تتيح لو في شخيقيا بحل فخيج مغ الجيػد ليتسكغ مغ حل السذكالت 
يسكغ  التي ال األىجافيسكغ لغيخه تخصييا وتحقيق  التي تػاجيو والتغمب عمى العكبات التي ال

 (2014,107غيخه بمػغيا )ميجون ,ابي مػلػد,ل

الحيغ يستمكػن احداسا  فاإلفخادوان الكفاءة تذيخ الى اسمػب الفخد في تفديخ الشجاح او الفذل , 
عاليا بالكفاءة الحاتية ,فانيع يعدون سبب نجاحيع الى القجرات الحاتية التي يستمكػنيا وتقريخىع 
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يعدون سبب فذميع  فإنيعمتجني في الكفاءة  إحداسالحيغ لجييع االفخاد  أمافي قمة بحل الجيج , 
 (19,1998الى عجم امتالك القجرات ) البيمي وقاسع و

 القاعةىػ محاولة الصمبة التػاصل والتفاعل داخل غخفة الرف )  األكاديسيوان التكيف 
ونطام امتحانات  وأقخانالجراسية( مع مختمف جػانب العسمية التعميسية مغ مجرسيغ ومشاىج 

وغيخىا , اذ يديع ذلظ في مػاجية متصمبات البيئة الجراسية او التعميسية وبالتالي رضا الصمبة عغ 
 (2015,17ىحه الجػانب ومجى اقتشاعو بيا .)الدعايجة ,

لػضائفو السعخفية والتكيف  اإلندان وأداءىػ تشطيع الحات  األكاديسيالتكيف  أىجافوبسا ان احج 
مجسػعة مغ  اإلندانانو يختبط برػرة مباشخة بسفيػم الكفاءة الحاتية , اذ ان لجى ف اإلنداني

القجرات التي تسيده عغ غيخه مغ مخمػقات هللا كالتخصيط والقجرة عمى التفكيخ والتكيف مع 
لػضائفو ىػ نتيجة لسجسػعة مغ العػامل الدمػكية  اإلندان أداءالسػاقف , وىحا يعشي ان 

اذ تختبط اعتقادات ة , ويعتبخ مفيػم الكفاءة الحاتية محػرا ميسا م حياة كل فخد والذخرية والبيئي
 ونجاحاتوالفخد وكفائتو باالنجازات الذخرية والجافعية , فالفخد يعسل عمى تفديخ انجازاتو 

باالعتساد عمى قجراتو التي يستمكيا , وذلظ مغ خالل بحل اقرى جيج لتحقيق الشجاح 
(pajares,2005,22) 

وبسا ان السخحمة الجامعية مخحمة حداسة مغ العسخ وبيا يكتسل بشاء الفخد , اذ ان شعػره 
التي رسسيا ,وبشفذ الػقت يسكغ القػل بان تكثخ  وأىجافوبالسدؤولية الحاتية وسعيو لتحقيق الشجاح 

 , امو برػرة ع وأداءهوىحا يؤثخ عمى كفاءتو الحاتية  واألكاديسيةمذكالتو االجتساعية والشفدية 

 أهمية البحث 

 أربعة, اذ يقزي مجة  األكاديسيالسؤشخات الستعمقة برحة الصمبة الشفدية ىػ تكيف  أىعمغ 
الصالب أكاديسيا واالرتياح مغ حياتو بالجامعة , وتعج ىحه شػيمة اذ ان تكيف  أكثخسشػات او 
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ان يديع في تحجيج  الشفدي وشعػره بالخضا في الجامعة, يسكغ ان يشعكذ عمى انتاجيتو , ويسكغ
مجى االستعجاد لتقبل االتجاىات والكيع التي تعسل عمى تصػيخىا الجامعة لجى شمبتيا ,وتكيف 

مفيػم و  الصالب مع متصمبات الحياة الجامعية يتأثخ بستغيخات عجة كالقجرات العقمية ,الجشذ,
شفدية باإلضافة ببعس الستغيخات ال يتأثخالحات وبعس العػامل الذخرية واالجتساعية , كسا 

 (2006,5الى تاثيخة بصبيعة الحياة الجامعية ) بخكات,

الشفدية ,  الرحةىػ اندجام الفخد مع محيصو وىػ مطيخ مغ مطاىخ وان التكيف بسفيػمو العام 
ويعج عسمية ديشاميكية مدتسخة بيغ الفخد وبيئتو االجتساعية التي يعير فييا ,واليجف مشيا تعجيل 

مع البيئة االجتساعية الستػاجج فييا ,وىحا يسكغ مغ اقامة عالقات جيجة مع سمػكو بسا يتػافق 
احج جػانب التكيف   األكاديسيبيغ نفدو والعالع السحيط بو , ويعتبخ التكيف  ليػافق اآلخخيغ

العام الحي يختبط بالرحة الشفدية لمفخد وىي ايزا نتاج تفاعل الفخد مع السػاقف التخبػية والحياة 
 (1993,17) السغخبي وناصخ , الجامعية

وتعج دراسة التكيف دراسة متعمقة بجػانب تترل بالدمػك التخبػي لمفخد ضسغ اشار السؤسدة 
التخبػية الخسسية والتي ىجفيا احجاث تغيخ سمػكي مدغػب عشج الصمبة ,وىحا التغيخ يترل 

الحجيثة الستعمقة بالتكػيغ بامكانية تحقيق اىجاف التعميع الجامعي لحا فان االتجاىات التخبػية 
الذخري والعقمي لمفخد الستعمع تؤكج عمى مبجا التكامل الذخري لمفخد , ولقج اثخت ىحه 
االتجاىات في تشذيط الجراسات الستعمقة بتػفيخ اسباب الرحة الشفدية والتػافق الشفدي لمصمبة في 

 (2017,18السػاقف التعميسية السختمفة .)عسارة,

الشفدي والكفاءة الحاتية يحققان التكيف االكاديسي او يداعجان عمى تحكيقو مغ وبسا ان التػافق 
وجدء مغ سمدكو قائع عمى التػقعات في اختيار االنذصة الستزسشو في  خالل اداء الفخد لدمػكو

مغ اشخاص نتخحىع قجوة او االداء ومػاجية الرعػبات والجيج السبحول ,ىشا تتػلج الكفاءة الحاتية 
في تفديخ الدمػك دون االسباب او مرادر الحياة ,والبج مغ التخكيد عمى الكفاءة  مغ تجارب
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التفاؤل , اضافتا الى ان الكفاءة  ىي قجرة الفخد عمى التحكع في الطخوف واالحجاث البيئية 
السحيصة وبيحا يكػن لمفخد قجرة اكثخ مغ معخفتو لشفدو وتحقيق ىجفو 

(.Hallin,Danher,1994) 

الكفاءة مغ البشاءات الشطخية تقػم عمى نطخية التعمع السعخفي االجتساعي ,وانيا سمػك مبادرة وتعج 
ومثابخة لجى الفخد تعتسج عمى احكام الفخد وتػقعاتو الستطسشو مياراتو الدمػكية ومجى كفايتو 

ب لمتعامل بشجاح مع تحجيات الطخوف البيئية ,فالفخد عشجما يػاجو مذكمة او مػقف معيغ يتصم
الحل , فان الفخد يتػقع بان لجيو القجرة عمى الكيام بيحا الدمػك قبل لغ يقػم بو 

 (2016,8.)الذػا,

 -البحث من خالل: أهميةوانطالقا مما تقدم تبرز 

 النظرية  األهمية

 العخاقي. األكاديسيتػضح الجراسة الحالية تفديخات ميسة في السجتسع  -1
ولع تشال االىتسام الكافي  األكاديسيتجعع الجراسة الترػرات الشطخية السختبصة بالتكيف  -2

 لمبحث في البيئة العخبية .
يسكغ ان تزع الجراسة الحالية استشتاجات وتػصيات ومقتخحات في ضػء نتائج البحث  -3

  بحػث ججيجة. وإقامةتديع في وضع حمػل السذكالت 
  التطبيقيةاألهمية 

والكفاءة الحاتية لصمبة  األكاديسيراسة في تقجيع تذخيز ووصف لسدتػى التكيف تداىع الج -1
 والعامميغ بو . األكاديسيو في تشسية السجال شالجامعة , يسكغ االستفادة م

التعخف عمى العػامل والستغيخات التي يسكغ ان تؤثخ في تكيف الصمبة اكاديسيا , مسا يداعج  -2
 السشاسب لمصمبة . األكاديسيعمى وضع اسذ محجدة لتييئة الجػ 



 

 

 

 

 

165 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 عايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم ان

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

والكفاءة الحاتية لجى شمبة الجامعة وامكانية  األكاديسييدمط الزػء عمى مدتػى التكيف  -3
 العخاقي . األكاديسيالتشبؤ بسعتقجات الستغيخيغ في السجتسع 

 البحث  أهداف
 مدتػى التكيف األكاديسي لجى شمبة جامعة كخبالء. -1
 امعة كخبالء .مدتػى الكفاءة الحاتية لجى شمبة ج -2
 العالقة االرتباشية بيغ التكيف األكاديسي والكفاءة الحاتية . -3
داللة الفخوق في العالقة بيغ التكيف األكاديسي والكفاءة الحاتية وفقا لستغيخ ) الشػع  -4

 االجتساعي , الرف.
 

 حدود البحث 

 والكفاءة الحاتية .اقترخت الجراسة الحالية عمى متغيخ التكيف األكاديسي  \الحج السػضػعي  

 اقترخت الجراسة عمى شمبة جامعة كخبالء . \الحج السكاني 

 اقترخت الجراسة الحالية عمى شمبة الجامعة . \الحج البذخي 

 .2020أنجدت الجراسة الحالية في العام الجراسي  \الحج الدماني 

 تحديد المرطمحات 

( انو قجرة الصالب عمى تكػيغ عالقات شيبة مع اساتحتو 2010عخفو عدام ):  األكاديسيالتكيف 
 (2010,22حاجاتو .) عدام, وإشباعوزمالئو في الجراسة , بيجف التعاير مع البيئة الجامعية 
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 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

يعتبخ احج جػانب التكيف العام الحي يختبط بالرحة الشفدية لمفخد , وىي  بأنوعخفو السغخبي  
 2012السػاقف التخبػية بالحياة الجامعية .) السغخبي , عسمية معقجة تشذا عغ تفاعل الفخد مع 

,21)  

ىػ قجرة الصالب الجامعي عمى التػافق مع السخحمة الجراسية  األكاديسيوتخى الباحثة ان التكيف 
 وبشاء عالقات جيجة مع زمالئو واقخانو واساتحتو وتفاعمو مع البيئة الجامعية .

ىي مجسػعة متسايدة مغ السعتقجات او االدراكات  1999عخفيا الديات الكفاءة الحاتية : 
مغ الػضائف الستعمقة بالزبط الحاتي لعسميات التفكيخ والحاالت  مجسػعةالستخابصة تشتج 

 (1999,390االنفعالية والجافعية والفديػلػجية ) الديات,

 األعسالالكفاءة الحاتية ىي تقجيخ الفخد لحاتو ,فيسا يترل بتػقعو عمى انجاز  الباحثةتخى  
 .والخصط التي يزعيا لشفدو 

 النظري ودراسات سابقه اإلطار

 مفيػم التكيف األكاديسي  

ىػ عسمية التفاعل بيغ الفخد مغ حاجات وامكانات مغ جيو وما فييا مغ خرائز ومتصمبات 
تكػن التكيف الحدغ او التكيف الديئ , ويطيخ الحدغ مغ شعػر مغ جيو اخخى , وبالشتيجو 

الصالب باالرتياح والخضا ويعبخ عغ ذلظ بدعادتو في الجامعة والخاحة بيغ الدمالء واالساتحه 
 (2017,55خ ايزا في تحريمو الجراسي )عسارة,ويطي

الدائج فييا فالسجتسع  األكاديسيداخل السؤسدات التخبػية بالجػ  األكاديسيالتكيف  ويتأثخ
 أنفديعااليجابي ىػ الحي تدػده الجيسقخاشية والسداواة والعجالة , والتعاشف بيغ الصمبة  األكاديسي

حج ,اضافتا الى  أقرىاو مع مجرسييع , وىحا يداعج الصمبة عمى استغالل قجراتيع وشاقاتيع الى 
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 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

ع الصمبة ,واعتسادىع شخق التجريذ الجور االيجابي لمتجريديغ , ومغ خالل تفاعميع االيجابي م
 (2006,15والسشاىج التي تداىع في تشسية معارف الصمبة ومياراتيع.)الشاصخ ,

 التكيف من منظور المدرسة االندانية 

ان مفيػم الحات مفيػما محػريا في بشاء شخرية الفخد وايزا بالتكيف الشفدي ,وخاصو اذا كان 
الشفدية ,وان تقبل الحات مختبط ايجابيا بتقبل االخخيغ ,ويعتبخ مفيػما ايجابيا يعبخ عغ الرحة 

التقبل عامال اساسيا في تحقيق التكيف ,والعكذ تساما في مفيػم الحات الدمبي وىػيؤدي الى 
عجم تكيف لجى الفخد ,وان تصابق الحات الػاقعية مع مفيػم الحات السثالية لمفخد يؤدي الى التكيف 

 بق يؤدي الى سػء التكيف والقمق .وصحو نفدية وعجم التصا

اكج ماسمػ عمى ان الذخز السحقق فج يكػن انجد مدتػى عالي مغ التكيف الذخري ,وىػ 
يدتصيع ان يرجر احكام جيجة ولجيو القجرو عمى الشسػ الذخز االيجابي ,وان  ىؤالء االفخاد 

ن ىؤالء االشخاص يحرمػن عمى السرجر الخئيدي لمخضا مغ خالل تصػرىع ونسػىع الفخدي ,وا
 (2017,50اليعانػن مغ القمق والتػتخ والتيجيج.)عسارة,

 baker sirykوجهة نظر بيكر وسيرك 

اجتساعية تزع مجسػعة مغ االفخاد  أكاديسيةبيكخ وسيخك الى ان البيئة الجامعية بيئة  أشار
سشػات في الجامعة فان تكيف الصمبة  أربعةوبسا انيع يقزػن الستقاربيغ في اعسال زمشية معيشو ,

فييا احج مطاىخ التكيف العام , فذعػر الفخد باالرتياح والخضا عغ تػعية الحياة الجامعية وىحا 
لحلظ قام بيكخ وسيخك بجراسة كان عشػانيا ) تكيف الصمبة  وإنتاجويسكغ ان يشعكذ في تحريمو 
تصػيخ مكياس لسعخفة درجة تكيف وكان ىجف الجراسة  1989الججد في الجامعة ( في عام 

 في جامعة  األولىالجراسة عمى عيشة مغ شمبة السخحمة  أجخيتالصمبة الججد في الجامعة , ولقج 
Masashotes  ان الشتائج  أضيختاذ شبق عمييع مكياس بيكخ لمتكيف في الحياة الجامعية , اذ
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واالستسخار بالجراسة وبيغ شمبة بيغ الجرجة الكمية لسكياس التكيف  إحرائياىشالظ ارتباط دال 
احتساال لمتخخج مغ  أكثخىع  أكاديسياايزا ان الصمبة الستكيفيغ  وأضيخت, األولىالسخحمة 

 (Bakersiryk,1989,179الجامعة .)
 اشكال التكيف 

التكيف قج يكػن سمبي ام ايجابي , فالذكل االول يكػن مغ خالل تحقيق الفخد الىجافو ووصػلو 
الى غاياتو واتباعو لحاجاتو ودوافعو عغ شخيق قيامو بعجد مغ االنساط الدمػكية التي تخضيو 

الدمبي وىػ عجد الفخد عمى اشباع حاجاتو ويخضى عشيا مجتسعو ,اما الشػع الثاني وىػ التكيف 
دوافعو بصخيقو يخضى نفدو ومجتسعو وقج يعػد العجد الى اسباب بيئية ووراثية وانفعالية و 

 ,وىشالظ عجة معاييخ لمتسيد بيغ الشػعيغ
السعيار الذخري وىػ يعتسج عمى الخاحو الحاتيو بػصفيا معيارا لمتكيف االيجابي ولكغ ىحا  -

بالزيق واذى لالخخيغ ,وان الدمػك يكػن سمبي التكيف , خاصو اذا كان يدبب شعػرا 
 درجة تكيسو يدتشج الى درجة االندعاج الشفدي .

السعيار السثالي وىػ يعتسج عمى فكخه مثالية وتخى ان السثل االعمى ىػ الكسال وىػ يجب  -
 ان يتخح محكا لمدمػك فكمسا كان الدمػك محكا لمكسال كان اقخب الى الدمػك الدػي .

مغ التػزيع الصبيعي التي تخى ان اكثخ الحاالت تقع حػل  السعيار االحرائي وتشصمق فكختو -
الستػسط وىػ يشطخ الى التكيف االيجابي والدمبي بثجر انحخافو عغ الستػسط.)السخايحة 

,2014 ,15) 
 التكيف األكاديمي لمطالب الجامعي  

كسا ىػ معخوف ان الصالب الجامعي ىػ محػر العسمية التعميسية واليجف مشو ىػ باء 
ة الصمبة حتى يتستع بالزبط الشفدي واالتدان االفعالي ولكي يديع الصالب في بشاء شخري

شخريتو يحتاج الى ان يتعخف عمى السػارد السختمفو الستػفخة لجيو في الجامعة لكي يتفاعل 
معيا ويشسػ , اذ ان دولخ الصالب اليقترخ عمى تمقي السعمػمو بل يتعجى لمػصػل 
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 عايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم ان

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

الستكامل في الجػانب االجتساعية واالنفعالية والعقمية .وانو فيسا بذخريتو الى مدتػى الشسػ 
بعج يدتمع قياد السجتسع في مجال تخررو ويكػن مثابخا بجرجة كبيخة مغ خالل خبختو 

 (1993,16الجامعية , بسا فييا مغ ميارات وعالقات وقيع .)سعيج ,
االسخة التي يشتسي وان تكيف الصالب االكاديسي يتاثخ بعػامل متعجدة مثل : ضخوف 

ليا,خبخات شفػلتو وقجراتو التحريمية والعقمية ,مخكده الثقافي واالجتساعي ,بسعشى لغ تكيف 
الصالب يتاثخ بصبيعو حياتو في الجامعو بسا فييا مغ قػاعج ومشاىج وتعميسات وعالقات مع 

والتػعيو  االساتحه والدمالء ,وبسا تقجمو الجامعو لمصمبة مغ خجمات في مجاالت االرشاد
واالعجاد لمجراسة الجامعية ,والسداعجة في اختيار التخرز وتشسية السيارات االجتساعية 

  (2012,131والجراسية التي تداعج عمى الشجاح في التكيف االكاديسي .)يػندي ,
 االكايمي  اإلرشاد

ية يتسثل بانو ركشا اساسي ومحػر غب الشطام التعميسي اذ يعج استجابة مػضػعية لسػاج
متغيخات اجتساعية واندانية واجتساعية , باالضافو عمى انو يدتجيب لحاجات الجارس 
ليتػاصل مع التعميع الجامعي ,اذ تقػم الجامعة بتخريز مخشج اكاديسي لكل مجسػعو , 

الجامعة ,ويتصمب  لػصػل الى افزل تكيف فيلمصمبة مغ اجل ا السداعجةيقػم بتقجيع 
االرشاد برػرة عامو وجػد عالقو بيغ السخشج والصالب يدػدىا االحتخام والسػدة , والسخشج 
لكي يحجث تعجيالت ايجابية في سمػك الصالب ومعمػماتو بيجف تحديغ مدتػى التكيف 

 لجيو.

 مفهوم الكفاءة الذاتية  

وواثقػن فيسا يعسمػنو  أكفاءذعخون فييا انيع الكفاءة الحاتية تجعل االفخاد يحتارون السيام التي يدت
وفي السقابل يتجشبػن السػاقف التي يذعخون فييا انيع محجودي الكفاءة , كسا تمعب الكفاءة دورا 
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 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

في حجع الجيج الحي يبحلػنو , والى اي مجى سػف  وإنساميسا ليذ في مجال االختيار فقط 
 (2004,8.)الذافعي ,يثابخ الفخد في مػاجية الرعػبات ونسط التفكيخ 

 عػامل نسػ الكفاءة الحاتية 

ان الصمبة عادة يستمكػن احداسا عغ كفائتيع الحاتية بسا يسكشيع وما يسكشيع انجازه , ولكغ مغ 
االفزل ان يبالغػ قميال في تقجيخىع النفديع النيع عشجما يقػمػن بحلظ ,سػف يديج احتسال بحليع 

مغ تشسيػ قجرات وميارات ججيجة وبالعادة , يقمل الصمبة مغ جيجا اكبخ في السيسات التي تسكشيع 
 قخصيع في الشجاح ,وبسا مخورىع ببعس الخبخات الديئة .ومغ ىحه العػامل ىي 

ان الصمبة عادة يقػمػن بالحكع عمى قجرتيع بالشجاح في اداء ىسل  \خبخات الشجاح والفذل  -
نجحػ في عسل مذابو لو في الساضي , معيغ مغ خالل التقجم الحي حققػه او اذا كانػا قج 

او يكػن حكسيع معتسجا عمى مقارنة ادائيع باداء زمالئيع , الصالب الحي يذعخ لجية كفاءة 
ذاتيو عاليو فانو فذال عارضا ال يقمل مغ تفاؤلو بالعكذ قج تؤدي حبخات الفذل الى شخز 

 يبحل جيج وىسو.
مبة الى الػيادة في اعتقادىع وكفائتيع الى الص اآلخخيغاذ يؤدي مجيح  \ اآلخخيغرسائل  -

الحاتية وامكانية نجاىع في انجاز عسل ما وبيحا فانيا تفي بالغخض قي زيادة الذعػر 
 فاءة فيي تداعج عمى اعصاء نقج بشاء وبحلظ تذحح ىسة الصالب .بالك

ان الصمبة يكدبػن معمػماتيع عغ كفائتيع مشغ مالحطة نجاح  \وفذميع  اآلخخيغنجاح  -
وخاصة الحيغ في نقذ مدتػاىع فسثال وجػد قجرة تحفيد وان ىحه القجرة عسميا  اآلخخيغل وفذ

 يتعمسػاتطيخ لمصمبة مغ خالل نجاىع , وان ىحا الشجاح الياتي بديػلة , وان عمييع ان 
 ليحققػ الشجاح ويسكشيع مغ مالحطة االستخاتيجيات التي يدتخجميا القجوة الكتداب 

 السيارة
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ان الكفاءة الحاتية الجسعية تجل عمى ادراك الصمبة ومجى  \نجاح وفذل السجسػعة ككل  -
عشجما يحققػن الشجاح لسجسػعة كفائتيع تكػن اكثخ  وخاصةكفائتيع عشجما يعسمػن معا , 

 (2018,9عشجما يحققػىا برػرة جسعية مشيا برػرة فخدية. )محي الجيغ,.

 الكفاءة الذاتية  أبعاد

 ا ثالثة ابعاد لمكفاءة الحاتية حجد بانجور   

ويقرج انتقال كفاءة السعمع الحاتية مغ مػقف الى مػاقف مذابيو , وتتبايغ العمومية  -1
درجة العسػمية ما بيغ الال محجودية والتي تعبخ اعمى درجات العسػمية والسحجودية 

 \السحجدات االحادية التي تقترخ عمى ميام محجدة , وتختمف درجة العسػمية باختالف 
درجة تذابو االنذصة الخرائز الكيفية لمسػقف ومشيا خرائز الذخرية ووسائل 

 سمػكية( –التعبيخ عغ االمكانات )معخفية 
تختمف قجرة الكفاءة الستعمع تبعا لصبيعة السػقف وميداتو ,ويتزح قدر الكفاءة الذاتية  -2

ق مدتػى صعػبتيا مغ قجر الكفاءة الحاتية بذكل اوضح عشجما تكػن السيام مختبة وف
الديل الى الرعب ,وان شبيعة التحجيات التي تػاجو الصمبة في تػقعات الكفاءة يسكغ 
الحكع عمييا مغ خالل بحل الجيج التقان السيسة ومدتػى التشطيع الحاتي ومدتػى الجقة , 
اذ ان الصالب اليشجد ميستو عغ شخيق الرجمة , بل كفائتو ىي التي تجفعو ليشجد 

 مشطسة. بصخيقو
ان القػة تحجد مغ خبخة الفخد ومجى مالئستو لمسػقف وىي تعبخ عغ االجتياد  القوة -3

والسثابخة وشجة االعتقاد التي تسكشو مغ اختيار السيام التي تؤدي الى الشجاح, وبالتالي 
ما بيغ قػي الى ضعيف ,  فان ىحا البعج يذيخ الى عسق االحداس بالكفاءة فيػ يتجرج 

عيفى عغ الكفاء تحريل الفخد اكثخ قابمية لتاثيخه في البيئة الخارجية السعتقجات الز
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كسالحطتو لفخد اخخ الفذل , ولكغ الصمبة مع قػة االعتقاد وبكفاءة ذواتيع وانيع يثابخون 
   ( 20, 2011ضسغ االداء الزعيف الحي الحطػه حػليع ,) السرخي ,

 
 
 

 النظريات التي فدرت الكفاءة الذاتية 

 1997النظرية المعرفية االجتماعية 

)الحتسية التبادلية( تعتبخ الكفاءة الحاتية مغ السكػنات السيسة ليحه الشطخية والتي اكجت عمى ان 
عػامل االجتساعية بجرجة كبيخة ,والبيئة فالدمػك االنداني يتحجد تبادليا السمػك الفخد يتجاخل فيو 

بتفاعل ثالث عػامل  ) العػامل الدمػكيو ,العػامل الحاتية ,العػامل البيئية (تؤثخ جسيعيا ويتاثخ 
عمى ىحا التفاعل نسػذج ) الحتسية   bandural 1997كل مشيا باالخخ , ويصمق بانجورا 

الستعمع يحتاج الى عجد مغ العػامل الستفاعمة ) سمػكية,شخرية , بيئية( اما  التبادلية ( اذ ان
العػامل الدمػكية فانيا تتزسغ مجسػعة استجابات صادرة مغ الفخد في مػقف ,اما العػامل 
البيئية ىػ كل ما يحيط باالندان وتذسل االدوار التي يقػم بيا مغ يتعاممػن مع الفخد ومشيع 

لسعمسػن, اما العػامل الذخرية وىي الخرائز االنفعالية والبيػلػجية والسعخفية االقخان االنباء ا
وكحلظ السفاليع , اذ ميد بانجورا في تطخية التعمع لمذخز مثل معتقجاتو حػل اتجاىاتو وقجراتو 

االجتساعي بيغ ثالثة انػاع مغ السؤثخات البيئية وىي البيئة التي يختارىا الفخد باراتو والبيئة 
فخوضة عمى االندان والبيئة الستكػنو وفييا يكػن الفخد عالقات اجتساعية , باالضافة الى ان الس

البيئة التي تتذابو في مداياىا مقاومتيا سػف تمعب دورا بارزا في تحجيج مدتػى الكفاءة لجى 
اتية لجى االفخاد والتي تكاد ان تكػن متذابيو , اذ يذيخ الى التداوي والتػافق لسدتػى الكفاءة الح
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 عايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم ان

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

االفخاد عمى اختالفيع اناث وذكػر , تبعا لصبيعة البيئة االسخية والسعػقات الشفدية واالجتساعية 
 (2014,20باالضافو الى السخحمة العسخية لجى الفخد التي يتػاجج فييا )نرخ,

 (األكاديمي) التكيف لدراسات الدابقة:  ا

 1997  إبخاليعدراسة 

 والصالبات الدعػدييغ والسرخييغالتكيف السجرسي لجى الصمبة 

 استيجفت الجراسة التعخف عمى التكيف السخسي لجى الصمبة 

 شالبا وشالبة  172 \العيشة 

 مكياس التكيف  \ األداة 

االختبار التائي لعيشو واحجة واالختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ  ومعامل  \ اإلحرائيةالػسائل 
 .ارتباط بيخسػن 

عمى الحكػر في التكيف السجرسي وتػجج فخوق في  اإلناثالشتائج الى تفػق  أشارت \ الشتائج
 عسمية التكيف تعػد لستغيخي العسخ, التخرز.

 2012دراسة يػندي 

 لجى شمبة الجامعة مػلػد معسخ  األكاديسيبالتكيف االغتخاب الشفدي  

 867 \العيشة 

 ليشخي يػري  األكاديسيمكياس االغتخاب الشفدي لمسخحمة الجامعية واختبار التكيف  \ األداة  

االختبار التائي لعيشو واحجة واالختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ  ومعامل  \ اإلحرائيةالػسائل 
 ارتباط بيخسػن.
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 عايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم ان

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

 األكاديسييف في درجات التك إحرائيةالشتائج الى عجم وجػد فخوق ذات داللة  أضيخت \الشتائج 
 لجى شمبة الجامعة.

 الكفاءة الذاتية 

 1999دراسة الديات 
الكفاءة الحاتية لجى السعمسيغ وعالقتيا بكل مغ الكفاءة الحاتية العامة والزغػط السيشية  

 ( الخجمة إثشاء–والسعتقجات التخبػية لجى عيشات مغ السعمسيغ ) قبل 
 شالبا وشالبة  200 \العيشة 
 مكياس الكفاءة الحاتية  \ األداة 

التائي لعيشتيغ  اختبارتحميل االنحجار الستعجد , معامل االرتباط السدتكيع, \ اإلحرائيةالػسائل 
 مدتقمتيغ .

الشتائج وجػد عالقة ارتباشية شخدية بيغ الكفاءة الحاتية العامة والكفاءة الحاتية  أضيخت \الشتائج 
 لمسعمسيغ لجى عيشة الجراسة .

: استخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي لمجراسة الحالية كػنيا دراسة ميجانية البحث منهجية
 ويعج السشيج الػصفي مغ السشاىج السشاسبة في وصف السذكمة وإيجاد العالقة بيغ متغيخيغ.

 مجتمع البحث عينته

(  14456يذسل مجتسع البحث الحالي اختيار شمبة جامعة مخافطة كخبالء  ولبالغ عجدىع )
وبشدبة ( شالب وشالبة 200، وبمغت عيشة البحث ) 2020- 2019شالب وشالبة لمعام الجراسي

 .مسغ شبقت عمييع أدوات الجراسة الحالية مػزعيغ ما بيغ الحكػر واالناث(4%)

   Research Instrument أداة البحث 

, مكياس  األكاديسييف لتحقيق أىجاف البحث فقج اعتسجت الباحثة  اداوات البحث )مكياس التك
 الكفاءة الحاتية(
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 عايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم ان

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

ىشخي  أعجهالحي  األكاديسي)تبشت الباحثة مكياس التكيف  األكاديميمقياس التكيف -أوال
 2004)وقامت ساره بتكيفو لجراستيا 

   (1997رضػان ) تبشت الباحثة مكياس مقياس الكفاءة الذاتيه  –ثانيا 

 تبني الباحثة لممقياسين أسباب

 . األكاديسيالتكيف مغ السقاييذ الحجيثة التي تكيذ  -1
 يتسيد باستعسالو مفخدات لغػية بديصة وواضحة ويديخة الفيع . -2
تع تبشي مكياس الكفاءة الحاتية ليتالئع مع خرائز السجتسع العخاقي وىػ اقخب لعيشة  -3

 دراستشا .
 الشطخي  ولإلشارالبحث  ألىجافمالئسة السكياسيغ  -4

مػزعة عمى ( فقخة 38تبشت الباحثة مكياس التكيف والحي يتكػن مغ )\وصف المقياسين 
،السجال (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)التكيف في السشياجأربعة مجاالت ىي)السجال 

عالقة ،السجال ال13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26)) لرحة الشفديةا
،  (27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38مبة واالساتحة )الذخرية مع الص
، ال تشصبق أحياناكل فقخة ىي  )تشصبق عمي غالبا، تشصبق عمي  أماموتػجج ثالث بجائل 
( ، تحدب الجرجة لجسيع الفقخات ، لحا فان اكبخ درجة 2,1,0) األوزانعمي( تتػزع عمى 

( درجة، واعجت 75( اما الػسط الفخضي )38( درجة، واقل درجة ىي ) 76لمسكياس ىي )
درجة الػسط الفخضي نقصة القصع لحا عشج مقارنة الػسط التصبيقي بالػسط الفخضي ، ويكػن 

   .األكاديسيالتكيف تستمظ مدتػى مقبػل مغ  بأنيامغ خالل ذلظ الحكع عمى العيشة 

ال, نادرا, م كل فقخة ىي )ابجائل ام اربعةفقخات وتػجج  10)وان مكياس الكفاءة يتكػن مغ )
(, تحدب الجرجة لجسيع الفقخات , اعمى درجة 0,1,2,3) األوزانغالبا,دائسا( تتػزع بيغ 

( درجة، واعجت 73اما الػسط الفخضي ) (10( واقل درجة لمسكياس )30لمسكياس ىي )
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 عايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم ان

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

درجة الػسط الفخضي نقصة القصع لحا عشج مقارنة الػسط التصبيقي بالػسط الفخضي ، ويكػن 
 .الكفاءة الحاتيةتستمظ مدتػى مقبػل مغ  بأنياالحكع عمى العيشة  مغ خالل ذلظ

   عمسا انو تع تصبيق السكياسيغ الكتخونيا عمى عيشو البحث الحالي.

مغ خالل )صجق السحتػى وصجق البشاء والستسثل بعالقة الفقخة  األداة واستخخج صجق    
بالسجسػع الكمي والقػة التسيدية وعالقة الفقخة بالسجال( واستخخج القػة التسييدية لمسكياس مغ 

(، وشخيقة 0,82خالل )السقارنة الصخفية( واستخخج الثبات بصخيقتيغ اعادة االختبار وبمغت )
الفا كخونباخ لمكفاءة , وقج بمغ  األكاديسي( لسكياس التكيف 0,79الفا كخونباخ والتي بمغت )

 (.0,77االختبار ) وإعادة( 0,80الحاتية )

 اإلحرائيةالوسائل 

لمسعالجات اإلحرائية في البحث  spss) وقج استعسمت الباحثتان الحقيبة اإلحرائية )(
  .الحالي

 عخض الشتائج وتفديخىا

إلييا الباحثة في ىحا البحث وتفديخىا عمى وفق أىجافيا ، ثع يتزسغ عخض الشتائج التي تػصمت 
  تقجيع مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات في ضػء تمظ الشتائج .

 مدتوى التكيف األكاديمي لدى طمبة جامعة كربالء. - اليجف االول

خاد تحكيقا ليحا اليجف قامت الباحث بحداب الػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجسيع أف    

( 78,2( فبمغ متػسط درجاتيع في السكياس )75العيشة لغخض مقايدتيا بالػسط الفخضي البالغ )

( درجة , وعشج مقايدة الػسط الحدابي مع الػسط الفخضي 73,3درجة , وانحخاف معياري )

لمسكياس, ضيخ إن الػسط الحدابي اكبخ مغ الػسط الفخضي , ولغخض تعخف داللة الفخق 
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( وىي 73,14لعيشة واحجة , إذ بمغت الكيسة التائية السحدػبة ) (t-testار التائي (استعسل االختب

( مسا يعشي امتالك أفخاد 0,05( عشج مدتػى داللة )1,96اكبخ مغ الكيسة الججولية البالغة )

 ( .1كسا مػضح في ججول )التكيف األكاديسي العيشة ككل لسدتػى عال مغ 

  (1ججول ) 

( السحدػبة إلفخاد العيشة ككل عمى مكياس التكيف tواالنحخاف السعياري وقيسة )الػسط الحدابي 
 االكاديسي 

 العدد نوع العينة
الوسط 

 الحدابي
االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

التائية 
 المحدوبة

داللة 
 الفرق 

 دال 73,14 75 3,32 73,3 78,2 200 كل العينة

 

 الجامعة لجييع مدتػى مغ التكيف االكاديسي الجيج. وتفدخ الشتيجة ان شمبة

والستخخاج عالقة كل بعج بالجرجو الكمية بالسكياس قامت الباحثة باستخخاج معامل االرتباط 
 ( يػضح ذلظ 2وججول )

 مدتػى الجاللة معامل االرتباط البعج 
 (0,05) (0,67) التكيف في السشياج

  (0,85) الرحة الشفدية 
الذخرية مع الصمبة العالقة 
 واالساتحة

(0,63)  
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يالحظ مغ الججول اعاله ان االبعاد السكػنو لمسكياس تختبط بالجرجة الكمية ارتباشا داال ,اذ 
( يميو بعج التكيف في السشياج 0,85سجمت اعمى درجة سجمت في بعج الرحة الشفدية وبجرجة )

 االكاديسي متدقة مع الجرجة الكمية لمسكياس .( وىحا يجل عمى ان مكياس ابعاد التكيف 0,67)

 وتع استخخاج عالقة الفقخة بالسجال ويتػضح مغ خالل الججول التالي 

 (0,05عند مدتوى داللة)عالقه الفقرة بمجال التكيف االكاديمي 

 معامل االرتباط مجال التكيف في المنهاج
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7,27 7,49 7.29 7,59 7,45 7,57 7,45 7,39 7,43 7,44 7,28 7,23 
 

  معامل االرتباط النفدية الرحةمجال 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 
7,5

6 
7,5

9 
7.5

6 
7,6

7 
7,69 7,

7
2 

7,5
8 

7,6
9 

7,6
7 

7,5
6 

7,5
8 

7,4
5 

7,7
4 

 

الذخرية مع  العالقةمجال 
 الطمبة واالساتذة

 معامل االرتباط

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
7,79 7,47 7.51 7,41 7,56 7,57 7,51 7,52 7,32 7,49 7,47 7,41 

 

 مدتوى الكفاءة الذاتية لدى طمبة جامعة كربالء . -: :اليجف الثاني
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لتحقيق ىحا اليجف قامت الباحثة بحداب الػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجسيع أفخاد العيشة 
( درجة 74,2( فبمغ متػسط درجاتيع في السكياس )73الفخضي البالغ )لغخض مقايدتيا بالػسط 

( درجة , وعشج مقايدة الػسط الحدابي مع الػسط الفخضي لمسكياس, 77,41, وانحخاف معياري )
مغ الػسط الفخضي , ولغخض تعخف داللة الفخق استعسل  كبخضيخ إن الػسط الحدابي ا

( وىي اكبخ مغ 70,12إذ بمغت الكيسة التائية السحدػبة )لعيشة واحجة ,  (t-testاالختبار التائي 
( مسا يعشي امتالك أفخاد العيشة ككل 0,05( عشج مدتػى داللة )1,96الكيسة الججولية البالغة )

 الكفاءة الحاتية.مغ  جيجلسدتػى 

 العالقة االرتباطية بين التكيف األكاديمي والكفاءة الذاتية . -اليجف الثالث: 

بإيجاد العالقة االرتباشية باستعسال معامل ارتباط بيخسػن بيغ لتحقيق ىحا اليجف قامت الباحثة 
مدتػى التكيف االكاديسي الكفاءة الحاتية لجى أفخاد العيشة ككل وقج بمغت قيسة معامل االرتباط 

( (t-test( ولغخض التأكج مغ داللة االرتباط قامت الباحثة باستخجام االختبار التائي 0,83)
( وىي اكبخ مغ الكيسة 29,35لجاللة االرتباط وقج بمغت الكيسة التائية السحدػبة لجاللة االرتباط )

( مسا يعشي ان ىشالظ عالقة حكيكية وقػية ذات داللة إحرائية عشج 1,96الججولية البالغة )
 (0,05مدتػى داللة )

مي والكفاءة الذاتية وفقا لمتغير ) داللة الفروق في العالقة بين التكيف األكادياليجف الخابع:
 النوع االجتماعي , الرف(

قامت الباحثة باستخخاج معامل ارتباط بيخسػن والحي قج بمغت  عشج ولغخض تحقيق ىحا اليجف 
( 0,82قيسة معامل االرتباط بيغ التكيف االكاديسي والكفاءة الحاتية ) مغ افخاد العيشة الحكػر

( عشج مدتػى 1,96( وىي اكبخ مغ الججولية البالغة )18,6السحدػبة )وبمغت الكيسة التائية 
(, وقج كانت لجى شمبة السخحمة الثالثة وقج بمغ 0,66وقج بمغت عشج اإلناث ) (0,05داللة )

( ومغ خالل ىحا ان ىشالظ 0,80( وبعجىا شمبة السخحمة الخابعة بمغ )0,84معامل االرتباط فييا )
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مبة الجامعة لرالح الحكػر ولرالح السخحمة الثالثة عشج مدتػى داللة فخوق دالة إحرائيا لجى ش
(0,05. ) 

 

 

 مقياس التكيف األكاديمي            

 
 ت

 
 الفقخة

تشصبق 
عمي 
 غالبا 

تشصبق 
عمي 

 احيانا  

ال تشصبق 
 عمي 

 

ىل اضيخت اىتساما كبيخا في اختيارك  1
 لتخررظ الجراسي في الجامعة 

   

ىل كان عشجك ميل لعجد مغ التخررات  2
الجراسية الستشػعو بحيث لع تتسكغ مغ التخكيد 
عمى التخرز الجراسي الحي اختختو في 

 الجامعة 

   

    ىل فكخت او تفكخ بتغييخ تخررظ الجراسي 3

ىل وججت االنتقال مغ السخحمة الثانػية الى  4
 الجامعة مخحمة خبخة صعبة ومدعجة لظ 

   

ىل الجراسة في العادة عسمية مستعة بالشدبة  5
 لظ 

   

ىل لجيظ دوافع قػية تجعمظ تقبل عمى الجراسة  6
 لمسػاد السقخرة 

   

ىل تذعخ انظ مجبخ عمى دراسة مػاد ال  7
 تحبيا او ال تسثل ليا 
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ىل تعتقج ان الجروس التي تاخحىا معطسيا  8
غيخ متخابصة مع بعزيا البعس او انيا 

 ليدت ذات قيسة عمسية بالشدبة لظ 

   

ىل تعتقج بان الػاجبات الجراسية السصمػبة  9
 مشظ كثيخة ججا في السػاد التي تجرسيا 

   

ىل تذعخ بان انطسة وتعميسات الجامعة  17
 صارمة وتعدفية 

   

ىل تذعخ برجق انظ تحب دراستظ في  11
 الجامعة 

   

ىل يخاودك اعتقاد بان استسخارك في الجراسة  12
 الجامعية ىػ مزيعة لمػقت 

   

ىل مغ افكار ووساس خاصة وغيخ مججية  13
 تجور في عقمظ تدعجظ وتزايقظ

   

ىل تسخ كثيخا بحاالت مداجية متقمبة ما بيغ  14
 الدخور واالنكباض

   
 

تذعخ احيانا بانظ تدسح الفكارك بان  ىل 15
تشذغل كثيخا ججا باالمػر الخاصو ببيتظ 

 وبعائمتظ

   

ىل تكثخ عادة مغ احالم اليقزة الستعمقة  16
بامػرك العاشفية او التفكيخ بالسدتقبل مسا 

 يذتت انتباىظ عغ الجراسة 

   

ىل يذخد ذىشظ غالبا بحيث يتعحر عميظ  17
 متابعة ماتقػم بو 

   

ىل تعاني باستسخار مشغ بعس الزيق او  18
الزجخ او القمق بحيث يرعب عميظ التخكيد 

 في دراستظ او عسمظ 
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ىل تكػن غالبا في حالة عربية وتثػر  19
 بدخعو

   

ىل تتزايق غالبا وتذعخ بالسعانات  27
 الحداسظ با ال احج يفيسظ 

   

    ىل تذعخ غالبا بحالة مغ التعاسو واالكتئاب 21

عشجما تػاجيظ مذكالت صعبة فيل تخذى  22
 غالبا مػاجيتيا وال تجري كيف تترخف

   

اثاء تقجمظ لالمتحانات فيل غالبا مل تكػن  23
خائفا او قمقا بحيث يؤدي ذلظ الى تجني 
مدتػى اجابتظ وحرػلظ عمى عالمات ادنى 

 مغ الستػقع لظ

   

ىل ان فذمظ في تحقيق اىجافظ وشسػحاتظ  24
الجراسية يدعجظ ويقمقظ بحيث يؤدي ذلظ 

 اعاقة تقجمظ في دراستظ بالجامعة 

   

ىل تذعخ غالبا بانظ ال تقػم بانجاز الػاجبات  25
 الجراسية السصمػبة مشظ بجقة تامة 

   

ىل تعتبخ نفدظ شخرا متكيفا تسام مع  26
 حياتظ الجراسية 

   

ىل تذعخ بان معطع اساتحتظ عادليغ في  27
معاممتيع في العالمات التي يعصػنظ اياىا 

 مثال 

   

ىل تتخدد غالبا وال تخغب في ان تصمب او  28
تدال استاذك  ليػضح لظ بعس الشقاط 

 الغامزة في الجرس 

   

ىل تذعخ بان اساتحتظ تدخخون مشظ او  29
 عميظ 
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ىل تذعخ بان بعس االساتحه يعاممػن بعس  37
الصمبة معاممة تختمف عغ معاممة بفية الصمبة 

 بالقدع 

   

ىل تذعخ بان بعس اساتحتظ يتعسجون  31
وضعظ في مػاقف تذعخ فييا باالرتباك ختى 

 يدتستعػن بحلظ 

   

ىل تذعخ بعجم االرتياح مغ الصخيقة التي يخيج  32
بيا بعس اساتحتظ لفت انتباىظ فييا في 

 القدع  

   

ىل تجج في ترخفاتظ بعس اساتحتظ ىي  33
الدبب في جعمظ ال تقبل عمى تعمع السػاد 

 التي يجرسػنيا في الجامعة 

   

ىل تفزل احيانا السذاركة في الشذاشات  34
االمشيجية ) الخياضية االجتساعية ( ولػ عمى 

 حداب خررظ ودروسظ 

   

ىل تتزايق وتدعج ججا م كثخة الشرائح  35
واالوامخ التي تتمقاعا مغ االساتحة او الػالجيغ 

 او االخخيغ بذان دراستظ واعسالظ 

   

ىل تذعخ بان غالبية االشخاص الييسيع مغ  36
عالقتيع بظ سػى الحرػل عمى مشافع 

 خاصو بيع 
 

   

ىل تذعخ في الغائب بعجم الخضا المتثالظ  37
لمتعميسات والنطسة الستعمقة بالسحافطة عمى 

 االنطسة في الجامعة 

   

ىل تجج ان لجيظ صفات شخرية كالسثابخة  38
والتحسل والتعاون بحيث تداعج في نجاحظ 
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 مقياس الكفاءة الذاتية 

 ودراستظ بالجامعة 

 
 ت

 
 الفقخة

 غالبا نادرا   ال 
 

 دائسا

عشجما يقف شخز ما في شخيق تحقيق ىجف  1
اسعى اليو فاني قادر عمى ايجاد الػسائل 
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