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هدفت هذه الدراسة إىل مقارنة القدرة على التوافق الدراسي بني الطالبات: ملخص الدراسة

مكان السكن والعمر والتخصص واملعدل: وجات، ومعرفة تأثري املتغرياتاملتزوجات وغري املتز
طالبة منهن) 190( هلذا الغرض اختار الباحث عينة مكونة من . الرتاآمي يف هذا التوافق

 :طالبة متزوجة، وقد بينت نتائج هذه الدراسة ما يأتي) 90(طالبة غري متزوجة و ) 100(

ات الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف القدرة علىوجود فروق دالة إحصائيًا بني درج .1
 .التوافق الدراسي وذلك ملصلحة الطالبات املتزوجات

وجود فرق دال إحصائيًا بني درجات الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات تعزى ملتغري العمر .2
 .من العمر) 47-38( وذلك ملصلحة الطالبات من فئة 

بني درجات الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات تعزىعدم وجود فرق دال إحصائيًا  .3
 .مكان السكن والتخصص واملعدل الرتاآمي: ملتغريات

عدم وجود فرق دال إحصائيًا بني درجات الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات تعزى .4
 .للتفاعل املشرتك بني احلالة االجتماعية للطالبات واملتغريات موضع البحث

 
Abstract: Academic Adjustment for University Female Students (A Comparative Study between Married – Unmarried 
in related With Some Variables) 

The present study aims to comparative the levels of married – unmarried female university students in academic 
adjustment, in related with variables: Residence, specialization, age, academic achievement. The sample consists of 
(190) university female students      ( 100 unmarried and 90 married ). Results showed the following: 

1. The unmarried female university students are more adjusted than married students. 

2. There were statistical significant differences in academic adjustment scores between married – unmarried 
female university students related with variable age in favor of (38-47) year’s age. 

3. There were no statistical significant differences in academic adjustment scores between married – unmarried 
female university students related with variables: Residence, specialization, age, academic achievement. 

4. There were no statistical significant differences in academic adjustment scores between the interaction of female 
university student marital status and others variables. 

 

المتغيرات االجتماعية والتحديات التربوية التي يطرحها مجتمع المعلومات، 
ويتوقف نجاح العملية التعليمية على العديد من العوامل التي تتطلب السعي 

اإللمام بها، ويعتبر الطالب الجامعي هو المستمر والجاد الستيعابها و
المحور األساسي الذي يقوم عليه التعليم الجامعي الذي يهدف إلى تنمية 
المهارات العقلية واالجتماعية، وتثقيف عقل الطالب وتنمية ملكة البحث 
العلمي والفكر الحر المنطلق، فالتعليم الجامعي هو استثمار للثروات 

، 2004حسانين، (تحقق عائداً على المجتمع والفرد البشرية التي ينتظر أن 
 ).60ص 

يشير التوافق إلى عملية التفاعل بين الفرد بما لديه من حاجات 
وإمكانات وبين البيئة بما فيها من خصائص ومتطلبات، كما أنه يشير إلى 
ما ينتهي إليه الفرد من حالة نفسية، نتيجة قيامه باالستجابات التكيفية 

داً على التغير في الوقت، وبهذا المعنى فإن التكيف الحسن يكون المختلفة ر
مصدراً لالطمئنان واالرتياح النفسي، بينما يكون التكيف السيئ مصدراً 

، ويتراوح تأثير االضطراب )Sears, 2002(للصراع والقلق واالضطراب 
المرتبط بالتكيف السيئ على الشخصية بين تأثير بسيط يبدو على شكل قلق 

ضوعي وبين اضطراب يبدو على شكل عصاب أو اضطراب أكثر شدةمو

 ةــــالمقدم 
لقد تناولت العديد من الدراسات صورة المرأة على أساس أن هذه 
الصورة تعكس مدى الوعي بدور المرأة في المواقع المختلفة، وأن 
الصورة التي يكونها قطاع من المجتمع عن المرأة تمثل استجابة لدورها، 

لذلك يعتبر التعليم إحدى . لصورة إما تدعيم لدورها أو الكف لهوهذه ا
األدوار المساعدة التي تساعد في زيادة وتعظيم دور مساهمة المرأة في 

، ونتيجة االعتبارات االجتماعية والثقافية المؤثرة في األعمال القيادية
 المجتمع فإن اهتمام المرأة كان بشكل أساسي على استالم األعمال التي

تلقي على عاتقها قدراً كبيراً من المسؤولية، وإذا نظرنا إلى جامعات 
المتزوجات وغير (فلسطين بشكل عام حيث شهدت إقباالً مميزا من اإلناث 

 لاللتحاق بالجامعات، فأصبح التعليم هو القاعدة األساسية )المتزوجات
و الشكل واألولية لدخول المرأة الفلسطينية سوق  العمل، وأصبح التعليم ه
 .األول إللغاء المتمايزات الجنسية واالنقالبات في المراكز واألدوار

إن التعليم الجامعي هو أحد الركائز الذي يعتمد عليها المجتمع، فهو 
ع ـاألساس في تقدمه وتطوره، ويقاس تطوره بسرعة استجابته وتجاوبه م
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 أن التوافق )1991(كما يشير عبد الخالق . ارالوقت، وعادات االستذك
الدراسي يتضمن نجاح المؤسسة التعليمية في وظيفتها والتواؤم بين المعلم 

معرفياً وانفعالياً : والطالب، بما يهيئ لألخير ظروفاً أفضل للنمو السوي
واجتماعياً مع عالج ما ينجم في مجال الدراسة من المشكالت لسلوكية 

 ).71، ص 2000شوكت، ( صدر عن بعض الطالبالتي يمكن أن ت

، )الذاتي(التوافق النفسي : يقسم بعض العلماء التوافق إلى قسمين
؛ أبو 2000 ؛ علي، 2000؛ شوكت، Sears,2002(والتوافق االجتماعي 

 :، وفيما يلي توضيح لكل منهما)1994عالم، 

  )يــالذات(ي ـــق النفســـالتواف .1
أنه توافق الفرد مع ذاته وتوافقه مع الوسط يشير التوافق النفسي على 

المحيط به، كال المستويين ال ينفصل عن اآلخر إنما يؤثر فيه ويتأثر به، 
فالفرد المتوافق ذاتياً هو المتوافق اجتماعياً ويضيف علماء النفس بقولهم 
أن التوافق الذاتي هو قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه وبين أدواره 

 المتصارعة مع هذه الدوافع بحيث ال يكون هناك صراع االجتماعية
أن العوامل النفسية هي كل ما يتصل بالطالب الجامعي كذات . داخلي

تحتوي سماته الشخصية واالنفعالية والعقلية، وتلعب هذه العوامل دوراً 
واضحاً في النجاح، فعلى سبيل المثال تقود الثقة بالنفس إلى حدوث تكيف 

ويشير هذا . البيئة المحيطة مما يجعل الفرد أكثر فاعليةشخصي أفضل مع 
الباحث أيضاً إلى أن هناك عامالً هاماً يساعد على النجاح والتوافق 

، حيث )التهيؤ النفسي للدراسة(الدراسي استخلص من التحليل العاملي 
يؤدي ضعف هذا العامل لدى الطلبة إلى حدوث مشكالت معوقة لمسيرة 

 . عدم التركيز، واالفتقار للدافعية:  منهاالطالب الدراسية،

 يـــق االجتماعـــالتواف .2
 يشير التوافق االجتماعي إلى التوافق مع البيئة االجتماعية أو الوسط 

 المادية -المحيط، فيعني قدرة الفرد على التكيف مع البيئة الخارجية 
عوامل  والمقصود بالبيئة المادية كل ما يحيط بالفرد من –واالجتماعية 

الخ ، أما البيئة ...وظروف طبيعية ومادية مثل الطقس والجبال والوديان 
االجتماعيـة فتشمل العالقات مع اآلخرين في إطار التعامل اإلنساني 

 . )األلفة، الثقافة والتبادل الفكري، والمعايير االجتماعية(

مما سبق يتضح أن العوامل الشخصية النفسية واالجتماعية لطالب 
معة تلعب دوراً واضحاً في تحديد مدى نجاح الطالب وتوافقه في الجا

وهناك بعض العوامل التي . )72، ص 2000شوكت، (الحياة الجامعية 
 :تؤثر على التوافق الدراسي للطالبة المتزوجة، ومنها

 ةـــ الزوجيالتــالمشك .1
تعد المشكالت الزوجية من أكثر المشكالت شيوعاً، وهي كذلك لها 

بي على الصحة الجسمية والنفسية، لذلك يعد التوافق الزواجي من تأثير سل
العوامل المؤثرة على الطالبة المتزوجة، حيث يشير التوافق الزواجي إلى 
قدرة كل من الزوجين على التواؤم مع اآلخر ومع مطالب الزواج، ونستدل 
عليه من أساليب كل منهما في تحقيق أهدافه من الزواج وفي مواجهة 

 ،)Wilson, 1998(وبات الزواجية وفي التعبير عن انفعاالته ومشاعره الصع
وفي إشباع حاجاته مع تفاعله الزواجي، وكذلك يشير على أنه وسيلة 
للتعاون االقتصادي والتجاوب العاطفي، باإلضافة إلى القدرة على نمو 
شخصية كال الزوجين معاً في إطار التفاني واإليثار واالحترام والتفاهم 

الثقة المتبادلة، والى قدرة الزوجين على تحمل مسؤوليات الزواج وحل و
، )25، ص 2004المغربي، (مشكالته، ثم القدرة على التفاعل مع الحياة 

ويعني ذلك أن وجود التوافق الزواجي إنما هو طريق نحو حياة مستقرة، 
 .ونحو توافق دراسي لدى الطالبة المتزوجة

، والتكيف األكاديمي للطالب في )1996للطيف، عبد ا(ى يبد على شكل ذهان
الجامعة يعتبر واحداً من أقوى المؤشرات المتعلقة بصحة الطالب النفسية، 
إن الطالب يقضي فترة طويلة من حياته في الجامعة، وإن تكيف الطالب 
مع وجو الجامعة وشعوره بالرضـا واالرتياح عن نوعية حياته الجامعية 

نتاجيته، ويمكن أن يسهم في تحديد مدى استعداده يمكن أن ينعكس على إ
لتقبل االتجاهات والقيم التي تعمل على تطويرها لدى طالبها، وإن الطلبة 
المتكيفين أكاديمياً يحصلون على نتائج دراسية أفضل، ويشاركون بالبرامج 
الطالبية وأكثر احتماالتً إلنهاء برامجهم في الجامعة من الطلبة غير 

 إن توافق الطالب مع متطلبات الحياة الجامعية يتأثر بمجموعة المتكيفين،
الجنس، ومفهوم الذات، والقدرات العقلية، : من المتغيرات المتعددة منها

وبعض العوامل االجتماعية والشخصية، كما يتأثر ببعض المتغيرات 
؛ 2004المغربي، (النفسية باإلضافة إلى تأثره بطبيعة الحياة الجامعية 

 .)Baker,1994؛ 2000شوكت، 

 إلى ثالثة اتجاهات رئيسية للتوافق الدراسي، )1996(ويشير دمنهوري 
 :وهي

 رديــاه الفــاالتج .1

 يرى أصحاب هذا االتجاه أن التوافق يمثل إشباع لحاجات الفرد التي 
تثيرها دوافعه سواء أكانت حاجات عضوية أم اجتماعية، والتوافق عندهم 

لظروف المتغيرة، وهي عملية دينامية مستمرة، هو المرونة في مواجهة ا
والشخص المتوافق هو الشخص الذي يستطيع تغيير دوافعه أو تغيير البيئة 
أو تغيير االثنين معاً إذا اقتضت الحاجة لذلك بشرط أن تكون العالقة هي 

 .عالقة اتفاق وليس عالقة سخط

 يــاه االجتماعــاالتج .2
افق هو المسايرة للمجتمع وموافقته أصحاب هذا االتجاه يرون أن التو

على معاييره وأنماطه السائدة، وهم يرون أن التحول من الطفولة إلى 
البلوغ، ومن دائرة األسرة إلى محيط البيئة الخارجي، ومن الحياة المدنية 
إلى الحياة العسكرية، ومن الريف إلى الحضر، يشكل تغييراً ثقافياً، 

، (Adjustment)ن مصطلح التوافقاالتجاه خلطوا بيوأصحاب هذا 
 الذي يعني مسايرة النماذج والمعايير (Conformity)ومصطلح المسايرة 

االجتماعية، ذلك أنهم يرون أن الفرد المتوافق هو الذي يستخدم قدراته 
لكي يتعرف ويصدر أحكامه وفقاً ألحكام ومعتقدات وسلوك الجماعة، إذاً 

ألحوال السائدة، وتعديل مستمر التوافق عندهم خضوع كامل لظروف وا
لالتجاهات والمشاعر والمعتقدات الفردية بما يتفق مع ما تراه الجماعة، 
لكن التوافق ليس معناه الخلو من الصراع، وعليه فالتوافق ليس انصياعاً 
لمطالب المجتمع ال سيما إذا كانت هذه المطالب في بعض وجوهها ليست 

 .حاجات الفرد النفسيةسليمة، وإنما هو إشباع لمطالب و

 يـــاه التكاملــاالتج .3
يرى أصحاب هذا االتجاه أن التوافق عبارة عن عملية مواءمة بين 
حاجات الفرد ومطالب البيئة، فهي عملية مركبة من عنصرين أساسيين 

 أحدهما الفرد بحاجاته ودوافعه وآماله (Continuum)يمثالن طرفي متصل 
وناتها المادية واالجتماعية والقيمية وبما يملكه ورغباته، وثانيهما البيئة بمك

 .من ضوابط ومواصفات وما تتمثل عليه من عوائق وروادع

 يــق الدراســـاد التوافـــأبع 
 إلى أن التوافق الدراسي يشتمل أبعاد ستة )1995(يشير عبد الفتاح 

ة العالق: تعبر األبعاد الثالثة األولى منها عن العالقات االجتماعية وهي
بالزمالء، والعالقة باألساتـذة، واألنشطة االجتماعية، وتعبر األبعاد الثالثة 

م ـو مواد الدراسة، وتنظيـاالتجاه نح: األخيرة عن العمل األكاديمي وهي
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 . تفكيكية للشخصية ذات طابع مرضي ونكوص للمراحل السابقة

 ســة النفــ طبوغرافيىــد إلــق يستنـــالتواف .4
ترى مدرسة التحليل النفسي أن طبوغرافية الشخصية لها ثالثة 
مكونات وهي النظام األساسي للشخصية والذي تعتبره مستودع الطاقة 

، وثاني هذه (ID)النفسية الذي يغذي النظامين اآلخرين وتطلق عليه الهو 
وهو نظام يعمل ، (Ego)األنظمة هو النظام اإلداري وتطلـق عليه األنا 

 Super)أساساً وفق مبدأ الواقع، وثالث هذه األنظمة النظام األخالقي 
Ego) وأهم ما يقوم به هو إصدار األحكام على ما يفعله النظام اإلداري ،

 .)1992 الطحان، (أو ما ينوي فعله 

 سبق يتضح أن التوافق من زاوية طبوغرافية هو المحصلة التي ومما
 القوى سواء أكانت ذاتية أم بيئية وهو في النهاية تنتج عن صراع جميع

صراع بين النظام اإلداري والنظام السياسي، وأحيانا بين النظام اإلداري 
والنظام األخالقي للشخصية، وعندما ينجح النظام اإلداري في حسم األمر 

 . يصبح التوافق جلياً للعيان

 ةــة اقتصاديــق عمليــــالتواف .5
يل النفسي أن مصدر الطاقة النفسية هو النظام األساسي يرى علماء التحل

للشخصية، وتستمد هذه الطاقة من عمليات الهدم الكيميائية الناتجة من 
عمليات األيض لدى اإلنسان، بينما يستمد النظامان اآلخران كالهما الطاقة 

وحيث أن كمية الطاقة محدودة فإن . الالزمة لنشاطهما من النظام األساسي
ة الصراع تتوقف على كمية الطاقة المستثمرة في كل من القوتين نتيج

المتصارعتين، وعلى سبيل المثال فإذا كان الصراع بين النظامين األساسي 
واإلداري وكانت طاقة النظام األساسي أقوى فإن دفاعات النظام اإلداري 

 .)Wilson, 1998(ستنهار وتبدو الغلبة للحاجات العضوية والدوافع األولية 

 ةـــة ارتقائيــق عمليـــالتواف .6
 ال يمكن التعرف عليه إال بالرجوع إلى مرحلة النمو التوافقذلك أن 

التي يعيشها الفرد، فالراشد يعيد توازنه مع البيئة بأسلوب الراشدين، 
ويتخطى بأسلوبه المراحل السابقة، ويتوقف عندها فإن ذلك يعني سوء 

هذا يعني أن السلوك المتوافق في توافق ونكوص إلى مراحل سابقة، و
مرحلة نمو سابقة قد يعد سلوكاً ال توافقياً أو مرضياً إذا أستخدم في مرحلة 

 .)Wolfenden, 1999( نمو تالية 

 ةــة الدراســـمشكل 
وحيث يالحظ زيادة ملحوظة في أعداد الملتحقات للدراسة في 

اصة في ، وبخ)المتزوجات وغير المتزوجات(الجامعات من اإلناث 
الجامعات المفتوحة التي تتبنى نظام التعليم عن بعد كما هو الحال في 
جامعة القدس المفتوحة، فقد انبثقت الدراسة الحالية بهدف التعرف على 
طبيعة التوافق الدراسي للطالبة المتزوجة، حيث يرى علماء النفس 

، وال واالجتماع بأن زواج الطالبة أمراً طبيعياً اقتضته ظروف الحياة
يتنافى مع الطبيعة والعادات، ومن أسباب قبول الفتيات للزواج معظمها 
اقتصادية، باعتبار أن زوجها سيساعدها تلقائياً في تحمل نفقات الدراسة، 
والمرأة التي تستطيع أن توفق ما بين األكاديميات والحياة الزوجية تعتبر 

قدرة على إيجاد ، ولها ال)Wilson, 1998(امرأة ناجحة بكل المقاييس 
التكافؤ ما بين مسؤولياتها كطالبة ومسؤوليات بيتها، فالزواج ال يمثل عائقاً 
أمام الفتاة التي تحمل الطموح الكبير لتكوين أسرة متعلمة، وفي بعض 
الحاالت تسعى إلى إكمال تعليمها ألن التعليم يساعد كثيراً في تربية النشأ 

 . التربية السليمة

ة المتزوجة ب الدراسة الحالية للتعرف على قدرة الطالوبذلك فقد أهتمت
مقارنة بالطالبة غير المتزوجة على الوفاء بالتزاماتها الدراسية من حضور 

 ةـــدة االجتماعيــالمسان .2
 أشارت العديد من البحوث إلى أهمية المساندة االجتماعية خاصة من 

طالب الجامعة األسرة في التخلص من الصراعات النفسية التي تواجه 
وتساعدهم على التحصيل األكاديمي بصورة إيجابية، وعلى التكيف البناء 
مع هذه األحداث الضاغطة، وعلى التوافق في الحياة الجامعية، وأوضحت 
البحوث أن غياب انخفاض مستوى المساندة االجتماعية والعاطفية خاصة 

تماعية التي تتمثل من األسرة يؤدي إلى الكثير من المشكالت النفسية واالج
في اإلحساس بالوحدة والميل العصابي، وانخفاض مفهوم الذات والشعور 
باالغتراب، وظهور االستجابات السلبية في مواجهة أحداث الحياة 
الضاغطة وانخفاض مستوى الدافعية للتحصيل الدراسي، وسوء التوافق 

 .)14 ، ص 2000علي، (مع الحياة الجامعية 

 ةـــه بالمهنـــي وعالقتــص الجامعـالتخص .3
تؤدي االهتمامات المهنية دوراً بالغ األهمية في اختيار المرأة 
للمجاالت الدراسية والمهنية، ويساهم االختيار الصحيح للتخصص الدراسي 
في توافر حالة من التوافق النفسي واالجتماعي خالل الدراسة وبعدها، كما 

تي ستحصل عليها من مزاولة يقرر، إلى حد ما، المكانة االجتماعية ال
المهنة، ومدى نجاحها وتقدمها فيها، واالهتمامات المهنية من العوامل التي 
تساهم في النجاح األكاديمي بالمرحلة الجامعية، وهي المرحلة التي تعد من 

 ألن قبول الطالب في تخصص ،أهم مراحل اإلعداد الفعلي لمهنة المستقبل
 تحديد االتجاه المهني الذي سيمارسه طول أكاديمي من شأنه أن يؤدي إلى

 .)173، ص 2004شوقي،  (سنوات حياته

 قـــص التوافـــخصائ 
 إلى ستة خصائص للتوافق، وهي )1996(لقد أشار الباحث دمنهوري 

 :كاآلتي

 ةـــة آليـــ عمليقـــالتواف .1
التوافق يشير إلى الداللة الوظيفية لعالقة اإلنسان باعتباره كائناً حياً 
يتفاعل مع بيئته المحيطة بكيانه كله، ويعد التوافق بناء على ذلك الخاصية 
المميزة لهذه العالقة الكلية، فاالتساق بين جزئيه من مكونات اإلنسان 
وبيئته ال يعد توافقاً، كما أن قصر التوافق على السلوك الخارجي مع إغفال 

ق هو التفاعل الكلي تجاربه الشعورية الواعية ال يعد توافقاً، إن االتفا
 . الشمولي بين الفرد بكليته والبيئة المحيطة به

 ةــة ديناميــ عمليقـــالتواف .2
التوافق ال يتم دفعة واحدة وبصفة نهائية، ولكنه يستمر ما استمرت 
الحياة، فالحياة ليست سوى سلسلة من الحاجات يحاول الفرد إشباعها، 

 إرضاءها، وعدد من الصراعات وجملة من الدوافع والحوافز يحاول الفرد
والدينامية تعني في . يحاول فضها، وعدد من التوترات يحاول خفضها

أساسها أن التوافق يمثل المحصلة أو ذلك النتاج الذي يتمخض عنه صراع 
القوى المختلفة بعضها ذاتي واآلخر بيئي، كذلك فإن بعض القوى الذاتية 

ك بعضها مادي وبعضها قيمي فطري واآلخر مكتسب، والقوى البيئية كذل
 . وبعضها اجتماعي، والتوافق هو المحصلة النهائية لكل هذه القوى

 ةــة وظيفيــق عمليــــالتواف .3
إن التوافق ينطوي على وظيفة أساسيـة هي تحقيق التوازن مع البيئة، 

 الذي ال يعدو (Adaptation)وهنا يجب أن نفرق بين التكيف أو التالؤم 
 بمعناه (Adjustment)تكيف مادي فيزيائي، وبين التوافق عن كونه مجرد 

الشامل والكلي، وهذا ما دعا بعض العلماء إلى التمييز بين التوافق التكيفي 
اً بمثابة حلول ـرة وتوافقـة وأنماط سلوكية مبتكـالذي يشمل حلوالً إنشائي
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منطقة طولكرم التعليمية /فتوحة المتزوجات في جامعة القدس الم
 .تعزى لمتغير المعدل التراكمي

 اتـــم والمصطلحـــالمفاهي 
 سلوك أو نشاط يقوم به اإلنسان خاصة والكائن الحي :قــالتوافـ -

، 2000شوكت،(عامة، يهدف إلى تحقيق الفرد نجاحاً في حياته المختلفة 
 .)70ص 

 
 جانباً من جوانب التوافق، يعد التوافق الدراسي :يــق الدراســالتواف -

ويعد الفرد متوافقاً دراسياً إذا كان في حالة رضا عن إنجازه األكاديمي مع 
رضا المؤسسة التعليمية عنه سواء في أدائه األكاديمي أو في عالقاته مع 

 .)87، ص 1996دمنهوري، (مدرسيه وزمالئه والعاملين بالمؤسسة التعليمية 

 
ر إلى الحالة التي يستطيع فيها الشخص  يشي:يـات االنفعالــالثب -

إدراك الجوانب المختلفة للمواقف التي تواجهه، ثم الربط بين هذه الجوانب 
وما لديه من دوافع وخبرات وتجارب سابقة من النجاح والفشل، بحيث 
ينجح في تحديد االستجابات التي تتفق ومقتضيات الموقف، وفي تكييف 

ي بالفرد إلى التكيف مع البيئة والمساهمة استجابته تكيفاً مالئماً ينته
االيجابية في نشاطها، وفي الوقت نفسه يصل الفرد إلى حالة من الشعور 

 . )57، ص 1992جامعة القدس المفتوحة، (بالرضا والسعادة 

 
 عبارة عن عالقة تربط بين الزوج والزوجة، :ةــاة الزوجيــالحي -

ملؤها ت حياة زوجية ناجحة وتقوم على أداء كل منهما بواجباته ليحقق
 .)12، ص 2004صالح، (السكينة والمودة والتراحم 

 هو التحرر النسبي من الصراع واالتفاق النسبي :ق الزواجيــالتواف -
بين الزوجين على الموضوعات الحيوية المتعلقة بحياتهما المشتركة، 

 ،2004المغربي، (وكذلك المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة ومتبادلة 
 .)26ص 

 ةـــات السابقـــالدراس 
 بدراسة بهدف معرفة العالقة بين التدين )2004(كما قامت المغربي 

والتوافق الزواجي، وأجريت الدراسة على عينة من األزواج المسلمين 
، وطبق على أفراد )110( وزوجاتهم وعددهن )110(الذكور وعددهم 

وأشارت النتائج . ق الزواجيالعينة مقياس للتدين، كما استخدم مقياس للتواف
إلى وجود ارتباط ايجابي دال بين التدين والتوافق الزواجي لدى كال 

 .الزوجين، والى وجود فرق دال بينهما في التوافق الزواجي

 دراسة هدفت للكشف عن الفروق في )2004(وأجرى شوقي 
. االهتمامات المهنية حسب التخصص الدراسي ومستوى التحصيل الدراسي

 طالبة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة )220(نت عينة هذه الدراسة من تكو
علم النفس، اللغة العربية، الحاسب اآللي، : من أربع تخصصات هي

أظهرت الدراسة نتائج كثيرة كان من بينها وجود فرق دال بين . والجيولوجيا
صة الطالبات المتزوجات والطالبات غير المتزوجات في االهتمامات الخا

بالدراسة الجامعية لمصلحة الطالبات المتزوجات، وأن هناك فروق دالة بين 
التوافق الدراسي والحالة االجتماعية للطلبات تعزى لمتغيرات التخصص 

 .  والعمر لمصلحة غير المتزوجات من التخصصات األدبية وكبرات السن

 كان من بين أهدافها )Keasey, 2004(وفي دراسة قام بها كيسي 
  الدراسيةلتعرف على قدرة المتزوجات وغير المتزوجات في تحمل األعباءا

 )86(والتوافق مع الضغوط النفسية الناتجة عن الدراسة، تكونت العينة من 

المحاضرات، وتقديم االمتحانات، والتعيينات، والتزاماتها األسرية من العناية  
 ذلك من ضغوط نفسية باألطفال، والوفاء بمتطلبات البيت والزوج، وما يتبع

واجتماعية في أثناء محاولتها للتوفيق بين حياتها األسرية والدراسية، ومدى 
قدرتها على التكيف ومواجهة الصعوبات والمشكالت التي تعترضها طول 

 .فترة الدراسة من عوامل صحية وعقلية وانفعالية واجتماعية

 ةــة الدراســـأهمي 
، أال وهي بيعة العينة المستخدمة ط هذه الدراسة أهميتها منتستمد

الطالبات المتزوجات، وإظهار حق المرأة في التعليم باعتبارها تمثل نصف 
المجتمع وإعطائها الفرصة إلثبات ذاتها، والتعبير عن رأيها، وتطوير 
نفسها وقدراتها، واالتجاه بها نحو بناء المجتمع ونحو حياة أفضل لها 

 .الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطينيوألسرتها وخاصة في هذه الظروف 

وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أيضاً من طبيعة الموضوعها وطبيعة 
العينة المستخدمة فيها وهي الطالبات الجامعيات المتزوجات، اللواتي 
أصبحن يمثلن نسبة مرتفعة من المجتمع الجامعي وبخاصة في جامعة 

 - على حد علم الباحث –لسابقة القدس المفتوحة، حيث تندر الدراسات ا
التي تناولت هذه الشريحة من الطالبات بالدراسة في عالقتها بموضوع 

 . التوافق الدراسي

 ةـــداف الدراســأه 
 :تهدف هذه الدراسة للتعرف على  الجوانب التالية

التوافق الدراسي لدى الطالبات الجامعيات، وإظهار أبعاد هذا  .1
 .ل المؤثرة فيهالتوافق وخصائصه والعوام

المقارنة بين الطالبات الجامعيات المتزوجات وغير المتزوجات  .2
 . في مدى القدرة على التوافق الدراسي

على الفروق بين قدرة الطالبات المتزوجات وغير  التعرف .3
: المتزوجات على التوافق الدراسي في ضوء بعض المتغيرات

 .، والعمرالتخصص الدراسي، ومكان السكن، والمعدل التراكمي

 ةــروض الدراســف 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال .1

)0.05α=( في درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات 
منطقة طولكرم /وغير المتزوجات في جامعة القدس المفتوحة 

 .التعليمية

 توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال .2
)0.05α=(درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات  في 

منطقة طولكرم /وغير المتزوجات في جامعة القدس المفتوحة 
 .التعليمية تعزى لمتغير مكان السكن

 توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال .3
)0.05α=( في درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات 

منطقة طولكرم /امعة القدس المفتوحة وغير المتزوجات في ج
 .التعليمية تعزى لمتغير العمر

 توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال .4
)0.05α=( في درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات 

منطقة طولكرم /وغير المتزوجات في جامعة القدس المفتوحة 
 .يالتعليمية تعزى لمتغير التخصص الدراس

 )=0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة .5
 ات وغيرـي بين الطالبات المتزوجـة التوافق الدراسـفي درج
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 بدراسة بهدفت التعرف على القبول والتكيف )2000(قام صالح 
مكون من األكاديمي في ضوء عدد من المتغيرات، وأجريت على عينة 

، وخلصت الدراسة إلى أن ) غير متزوجة140 متزوجة 60( طالبة )200(
الطالبات المتزوجات قد أظهرن مستوى من التكيف األكاديمي أكبر من 
غير المتزوجات، كما وجدت فروق دالة في مستوى التكيف األكاديمي 
تعزى لمتغيرات التخصص والمعدل الدراسي لمصلحة الطالبات 

 التخصصات النظرية والطالبات من فئة التحصيل المرتفع، المتزوجات من
 .وعدم وجود تأثير دال لمتغير العمر

 بدراسة بهدفت التعرف على الصورة التي يكونها )1999(قام شحادة 
العاملون في المجال األكاديمي عن زميالتهم، أي انطباعاتهم عنهن باعتبار 

ادلة في مواقف التفاعل أن هذه االنطباعات محدد مهم للعالقات المتب
إذ تؤثر في األحكام المتبادلة وفي تقويم كل منهما لآلخر، تكونت . الالحق

 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جامعة )100(عينة الدراسة من 
المنوفية في مصر، وقد أظهرت النتائج أن هناك اتجاه ايجابي نحو 

 . األكاديميونالصورة المدركة للزميالت العامالت كما يراها

 هذه (Etaugh & Malstorm, 1997)هدفت دراسة إتوف و مالستورن 
الدراسة إلى المقارنة بين الطالب المتزوجين وغير المتزوجين في 
اإلدراك، ولقد طبق الباحث مقياساً لقياس القدرة على اإلدراك على عينة 

ينت  طالباً وطالبة ممن يدرسون في الجامعات، لقد ب)366(مكونة من 
الدراسة أن الطالب المتزوجين لهم قدرة أفضل من غير المتزوجين في 
عملية اإلدراك، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فرق دال بين 
 .المتزوجين وغير المتزوجين يعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والعمر

 إلى التعرف على )1997 (وهدفت الدراسة التي قام بها الصباطي
ي لدى الطلبة والطالبات السعوديين والمصريين، حيث التوافق الدراس

 طالباً وطالبة، وكان من بين نتائج الدراسة )172(شملت عينة الدراسة 
تفوق اإلناث على الذكور في التوافق الدراسي، وأن الطالب المتزوجين 
أفضل من الطالب غير المتزوجين في القدرة على التوافق الدراسي، وأنه 

ي عملية التوافق الدراسي تعزى لمتغيرات التخصص ال توجد فروق ف
 .والمعدل التراكمي والعمر

 راءاتـــة واإلجـــالطريق 
 ةــع الدراســـمجتم .1

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس المفتوحة في 
حسب ( طالباً وطالبة )3496(منطقة طولكرم التعليمية، والبالغ عددهم 

تسجيل في المنطقة التعليمية للعام الدراسي مصادر دائرة القبول وال
 من االناث وهذه )1992( طالباً من الذكور، و)1504(، منهم 2004/2005

الفئة هي المستهدفة في الدراسة الحالية حيث يمكن توزيعها تبعاً لمتغير 
 :)1(التخصص والحالة االجتماعية كما هو مبين في الجدول رقم 

ة تبعاً ملتغريات التخصص توزيع جمتمع الدراس :1جدول 
 واحلالة االجتماعية

احلالة االجتماعية     
 التخصص

اموع الكليغري املتزوجات املتزوجات

 666 493 173 الرتبية

 538 456 82 االدارة والريادة

 495 387 108 اخلدمة االجتماعية

 293 258 35 احلاسوب 

 1992 1594 398 اموع الكلي
 

متزوجات والنصف اآلخر من غير المتزوجات، وبينت نصفهن من ال
النتائج وجود فروق دالة بين مجموعتي الدراسة من الطالبات في القدرة 

 .على تحمل مسؤوليات الدراسة لمصلحة الطالبات غير المتزوجات

 دراسة )Gaulfield & Riggs, 2003(وأجرى كل من كولفيلد و ريجس 
تزوجات وغير المتزوجات للمهمات المختلفة بهدف مقارنة تقييم الطالبات الم

للعملية التربوية، ومدى قدرتهن على التكيف مع هذه المهمات، شملت عينة 
 )64(الدراسة مجموعتين من الطالبات الجامعيات تكونت كل مجموعة من 

طالبة، وقد بينت النتائج وجود فرق دال بين المجموعتين في تقييم المهمات 
 معها لمصلحة الطالبات المتزوجات، وعدم وجود فروق والقدرة على التكيف

دالة بين المتزوجات وغير المتزوجات في تقييم المهمات الدراسية تعزى 
 . لمتغيرات التخصص والتحصيل

 إلى مقارنة )Vlahos, 2003(وهدفت الدراسة التي أجراها فالهوس 
تزوجات، التوافق الدراسي بين الطالبات الجامعيات المتزوجات وغير الم

 طالبة من مختلف الكليات والتخصصات )200(وشملت عينة الدراسة على 
الدراسية، وخلصت الدراسة أنه توجد فروق دالة بين درجات الطالبات 
على مقياس التوافق الدراسي لمصلحة الطالبات المتزوجات، وأن هناك 
ة تأثير للتفاعل بين متغيرات التخصص والعمر والمعدل الدراسي والحال

االجتماعية في التوافق الدراسي لمصلحة الطالبات المتزوجات من 
 .  التخصصات العلمية والحاصالت على متوسط درجات مرتفعة

 التعرف على إدراك المعلمات )Fraser, 2002(وهدفت دراسة فراسير 
المتزوجات وغير المتزوجات لمفهوم التكيف الشخصي واالجتماعي 

يرات، أجريت الدراسة على عينة مكونة والدراسي في ضوء بعض المتغ
 معلمة موزعة بالتساوي إلى مجموعتين تبعاً للحالة االجتماعية )68 (من

للمعلمات متزوجات أو غير متزوجات، وكان من بين نتائج هذه الدراسة 
 . أن المعلمات المتزوجات أكثر إدراكاً لمفهوم التكيف الدراسي

ة بهدف التعرف على عالقة بدراس) Musser, 2002( وقامت موسير 
التوافق الدراسي ببعض المتغيرات كان من بينها الحالة االجتماعية 

 طالباً وطالبة من الطلبة الجامعيين، )136(للطالب، شملت عينة الدراسة 
وكان من بين نتائج الدراسة أن الطلبة غير المتزوجين أكثر قدرة على 

ا أشارت الدراسة إلى وجود التوافق الدراسي من الطالب المتزوجين، كم
أثر دال للتفاعل المشترك بين الحالة االجتماعي والتخصص والمعدل 

 .الدراسي، وعدم وجود أثر دال لمتغير العمر ومكان السكن

إلى تقييم مواقف اإلناث غير  (Long, 2001)بينما هدفت دراسة لونج  
ف العامة تجاه المتزوجات تجاه الزواج،  تم تطبيق استبانة إلظهار المواق

 امرأة ، وقد أظهرت الدراسة أن )580(الزواج على عينة مكونة من 
 من النساء توقعن أنهن سوف يتزوجن وأن اتجاههن ايجابي نحو %)89(

الزواج، كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة في مستوى تقييم االتجاه 
لمصلحة فئة نحو الزواج لدى الزوجات تبعاً لمتغيرات العمر والمهنة وذلك 

كبيرات العمر والعامالت في المهن التربوية والصحية، وعدم فروق دالة 
 .لمتغيرات السكن والعمر

 دراسة بهدفت التعرف على العالقة بين )2000(وأجرى شوكت 
التوافق الدراسي واالتزان االنفعالي والكفاية الشخصية لدى طالبات 

العلمية (الجامعة من األقسام  من طالبات )109(الجامعة، تكونت العينة من 
وقد أظهرت النتائج أن الطالبات . )متزوجات وغير متزوجات(، )واألدبية

غير المتزوجات أكثر توافقا من الطالبات المتزوجات، وأنه توجد عالقة 
بين التوافق الدراسي والثبات االنفعالي لدى طالبات التخصص العلمي، 

سي والكفاية الشخصية لدى طالبات بينما توجد عالقة بين التوافق الدرا
 دالة لتأثير متغيرات التخصص  التخصص األدبي، وعدم وجود فروق

  .والعمر ومكان السكن في التوافق الدراسي
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في الجامعات الفلسطينية، حيث طلب منهم تقدير مدى مناسبة فقرات 
مناسب أكثر من (عاً لمقياس ثالثي المقياس للموضوع المعد لتحقيقه، تب

، وقد تراوحت %)70من، غير مناسب أقل %85 – 70، إلى حد ما 85%
، وقد اعتبرها الباحث مؤشراً %)99 –% 86(النسب المئوية لهذه البنود بين 

 .مقبوالً لصدق المقياس

 ةـــالدراس جـــنتائ 
البات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة التوافق الدراسي لدى الط

منطقة طولكرم /المتزوجات وغير المتزوجات في جامعة القدس المفتوحة 
التعليمية، إضافة إلى تحديد أثر كل من متغيرات التخصص ،المعدل 
التراكمي، العمر، مكان السكن على التوافق الدراسي لدى الطالبات ،وبعد 

ائية عملية جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحص
 وفيما يلي عرضا للنتائج التي توصلت إليها )SPSS(للعلوم االجتماعية 

 :الدراسة

 ىــة األولـة بالفرضيـج المتعلقــالنتائ -
 )=0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

في درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات في 
 .منطقة طولكرم التعليمية/فتوحة جامعة القدس الم

  لمجموعتين مستقلتين)ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار
)Independent t-test( ونتائج الجدول )تبين ذلك)3  : 

لداللة الفروق يف درجة التوافق ) ت(نتائج اختبار  :3جدول 
الدراسي بني الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة 

 منطقة طولكرم التعليمية/فتوحة القدس امل

 االحنراف املتوسط العدداحلالة االجتماعية
 )ت(

 احملسوبة

مستوى 
 الداللة
 احملسوب

*0.000 3.40220.35204.99 90 متزوجات

  3.61270.2422 110غري متزوجات

 ) = 0.01α(دال إحصائيا عند مستوى * 

اً في درجة التوافق يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائي
الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات وقد كانت الفروق 
لصالح الطالبات غير المتزوجات، أي أن الطالبات غير المتزوجات 

 .متوافقات دراسياً أكثر من الطالبات المتزوجات

ويمكن تفسير هذه النتيجة بسبب ما تعانيه الطالبة المتزوجة من 
ة تواجهها أثناء دراستها في الجامعة حيث تزيد األعباء ضغوطات مختلف

والمسؤوليات الملقاة على عاتقها من مسؤوليات اتجاه الزوج واألطفال 
واحتياجات البيت بشكل عام، ومسؤوليات الدراسة الجامعية من الحضور 
إلى الجامعة واالمتحانات وما يصاحبها من قلق وتوتر كل ذلك يؤثر في 

سي مقارنة مع الطالبة غير المتزوجة حيث تكون األعباء قليلة توافقها الدرا
 ,Keasey( وتتركز في الدراسة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

، بينما تعارضت مع نتائج )2000 ؛ شوكت، Musser, 2002؛ 2004
 ؛ Fraser, 2002 ؛ Vlahos, 2003 ؛ Caulfield & Riggs, 2003( دراسات 
 والتي )1997؛ الصباطي، Etaugh & Malstorm,1997؛  2000صالح، 

 .أشارت نتائجها إلى تفوق الطالبات المتزوجات في التوافق الدراسي

 ةــة الثانيــة بالفرضيــج المتعلقــالنتائ -
 في )= 0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

 ةـــة الدراســـعين .2 
 طالبة متزوجة وغير )200(مها أجريت الدراسة على عينة قوا

منطقة طولكرم التعليمية، وقد /متزوجة من طالبات جامعة القدس المفتوحة
 :  )2(تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية، ويبين الجدول رقم 

 توزيع العينة تبعاً ملتغريات الدراسة :2جدول 

 % العدد املستوايات املتغريات
 0,45 90 جةمتزو

احلالة االجتماعية
 0,55 110 غري متزوجة 

 66,5 133 تربية
 20,5 41 إدارة

 2,5 5 خدمة اجتماعية
 التخصص

 10,5 21  علوم تطبيقية
 29,0 58 مدينة 
 مكان السكن 68,5 137 قرية 
 2,5 5 خميم 

50- 59.9 2 1,0 
60- 69.9 31 15,5 
70– 79.9 120 60,0 
80- 89.9 41 20,5 

 املعدل الرتاآمي

 3,0 6  فأآثر 90
17 - 27 159 5,79 
 العمر 5,15 31 37 - 28
38 - 47  10 0,5 

 ةــــأداة الدراس .3
تكونت أداة الدراسة من مقياس من تصميم الباحث لقياس التوافق 

 فقرة تم بناءها في )25(الدراسي لدى الطالبات المتزوجات، وقد تكون من 
بي، كما تم استخدام مقياس ليكرت خماسي األبعاد االتجاهين السلبي واإليجا

 لتصحيح هذه )أوافق بشدة، اوافق، محايد، معارض، معارض بشدة(
الفقرات تبعاً التجاهها االيجابي أو السلبي، حيث منح المفحوص درجة 

 )5-1( للفقرات االيجابية، ودرجة تتراوح بين )1–5(تتراوح بين 
 .علللفقرات السلبية

 )125 – 25(اوحت الدرجة الكلية على هذا المقياس بين وبذلك فقد تر
تشير الدرجة المنخفضة عليه الى مستوى متدني من التوافق الدراسي، 
بينما تشير الدرجة المرتفعة عليه الى مستوى الطالبة المرتفع من التوافق 

 .الدراسي

 ةــات أداة الدراســـثب . أ
من أجل فحص ثبات  )Consistency( استخدم طريقة التجانس الداخلي

أداة الدراسة، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في 
 ،)Cronbach Alpha(أداة الدراسة، وذلك باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 وهذا يعتبر معامل ثبات ),730) (الفا(حيث بلغ معامل الثبات الكلي 
 .مناسب ألغراض الدراسة الحالية

 داةدق األــص . ب
 من صدق هذا المقياس تم استخدام طريقة صدق المحتوى للتحقق

، حيث وزع المقياس في )Construct Validity(بأسلوب صدق المحكمين 
صورته المبدئية على خمسة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية 

ويدرسون  وعلم النفس ممن يحملون درجة الدكتوراة في التربية وعلم النفس
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المكان له آثار سلبية، حيث يعتبر من األعباء اإلضافية على الطالبة 
المتزوجة ألنها تضطر إلى التنقل عبر المواصالت مما يسبب التعب 

، )Keasey, 2004(واإلرهاق وإضاعة الوقت ذهاباً وإياباً إلى الجامعة 
صالت إلى الجامعة وكذلك أعباء واألعباء االقتصادية بسبب ما تكلفه الموا

تتعلق باألطفال والغياب عنهم فترة أطول مما لو كان السكن قريب من 
، ومع ذلك لم يكن لهذا المتغير )2004 ؛ شوقي،2005اإلمارة، (الجامعة 

أثر دال في عملية التوافق الدراسي لدى الطالبة المتزوجة، ولدى مقارنة 
سابقة تبين أنها اتفقت مع دراسات هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ال

)Musser, 2002 ؛ Long, 2001 ،2000 ؛ شوكت(. 

 ةــة الثالثــة بالفرضيــج المتعلقــالنتائ -
 )=0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

في درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات في 
 .منطقة طولكرم التعليمية تعزى لمتغير العمر/وحة جامعة القدس المفت

من أجل فحص هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية للدرجة 
 :)6(الكلية للتوافق الدراسي والمبينة في الجدول رقم 

املتوسطات احلسابية للتوافق الدراسي بني الطالبات  :6جدول 
منطقة   /املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة القدس املفتوحة

 رم التعليمية تبعاً ملتغري العمرطولك

احلالة االجتماعية غري متزوجة متزوجة

املتوسط العدداملتوسط العدد العمر 

17 - 27 62 3.391697 3.6152

28 - 37 21 3.337110 3.5880 

38 - 47 7  3.6914 3 3.5811

3.6127 3.4022110 90 اموع الكلي

 وجود فروق بين المتوسطات الحسابية تبعاً لفئات )6( دوليتضح من الج
العمر، ولمعرفة إذا ما وصلت هذه الفروق لمستوى الداللة اإلحصائية تم 

 : تبين ذلك)7( استخدام تحليل التباين الثنائي ونتائج الجدول رقم

نتائج اختبار حتليل التباين الثنائي لداللة الفروق  :7جدول 
 الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعةللتوافق الدراسي بني

 منطقة طولكرم التعليمية تبعا ملتغري العمر /القدس املفتوحة

 لتباينامصدر 
جمموع 
مربعات 
االحنراف

درجات
احلرية

متوسط
االحنراف

"ف"قيمة
احملسوبة

مستوى 
الداللة 
 احملسوب

**1.29515.090.00 1 1.29 احلالة االجتماعية

*0.3434.000.01 0.6872 العمر

 Xاحلالة االجتماعية 
4.280E-02 4.280E-00.0490.823 العمر

 )α  =0.0 5(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *
 )α  =0.0 1(دال إحصائيا عند مستوى الداللة** 

 : ما يلي)7( يتضح من خالل نتائج الجدول

ن المتزوجات وجود فروق دالة إحصائياً في التوافق الدراسي بي .1
وغير المتزوجات تبعاً لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة مستوى 

 وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد )0.00(الداللة المحسوب 
 ، وذلك لمصلحة الطالبات غير المتزوجات)α=0.05( للدراسة

 ).6انظر جدول رقم (

ات في درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوج 
منطقة طولكرم التعليمية تعزى لمتغير مكان /جامعة القدس المفتوحة 

 .السكن

من أجل فحص الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 
 :)4(للتوافق الدراسي والمبينة في الجدول رقم 

املتوسطات احلسابية للتوافق الدراسي بني الطالبات  :4جدول 
منطقة  / يف جامعة القدس املفتوحةاملتزوجات وغري املتزوجات

 لتعليمية تبعا ملتغري مكان السكنطولكرم ا

احلالة االجتماعية غري متزوجة متزوجة

املتوسط العدداملتوسط العدد  مكان السكن

3.6788 3.275432 26 مدينة 

3.5941 3.455264 53 قرية 

 3.4300 14 3.3600  11 خميم

3.6127 3.4022110 90 اموع الكلي
 

 وجود فروق بين المتوسطات الحسابية تبعاً )4(يتضح من الجدول رقم 
لمكان السكن، ولمعرفة إذا ما وصلت هذه الفروق لمستوى الداللة 

 تبين )5( اإلحصائية تم استخدام تحليل التباين الثنائي ونتائج الجدول رقم
 :ذلك

 لداللة الفروق نتائج اختبار حتليل التباين الثنائي :5جدول 
للتوافق الدراسي بني الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة 

.منطقة طولكرم التعليمية تبعا ملتغري مكان السكن /القدس املفتوحة

 لتباينامصدر 
جمموع 
مربعات 
االحنراف

درجات
احلرية

متوسط
االحنراف

"ف"قيمة
احملسوبة

مستوى 
الداللة 
 احملسوب

*0.042 0.2774.26 0.2771 ماعيةاحلالة االجت

0.06660.7820.458 0.1332 مكان السكن

Xاحلالة االجتماعية 
0.36164.2440.065 0.7232 مكان السكن

 )α =0.0 5(دال إحصائيا عند مستوى الداللة*

 : ما يلي)5( نتائج الجدوليتضح من خالل 

 المتزوجات وجود فروق دالة إحصائياً في التوافق الدراسي بين .1
وغير المتزوجات تبعاً لمتغير مكان السكن، حيث بلغت قيمة 

 وهي أصغر من قيمة )0.042(مستوى الداللة المحسوب 
، وذلك لمصلحة )α =0.05( مستوى الداللة المحدد في الدراسة

 .)4انظر المتوسط الكلي جدول رقم (الطالبات غير المتزوجات 

توافق الدراسي تبعاً لمتغير عدم وجود فروق دالة إحصائياً في ال .2
 )0.458(مكان السكن حيث بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب 

 .)α =0.05( وهي أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التوافق الدراسي تٌعزى  .3
للتفاعل بين متغيرات الحالة االجتماعية ومكان السكن حيث بلغت 

 .)0.065(مستوى الداللة المحسوب قيمة 

لقد خلصت نتائج هذه الفرضية إلى عدم وجود فروق في التوافق 
الدراسي حسب متغير مكان السكن، وبالرغم من أن بعد أو قرب مكان 

ة المتزوجة، فبعدـالسكن عن الجامعة له آثار إيجابية أو سلبية على الطالب
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التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات في درجة 
منطقة طولكرم التعليمية تعزى لمتغير التخصص /جامعة القدس المفتوحة 

 .الدراسي

من أجل فحص الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 
 :)9(للتوافق الدراسي والمبينة في الجداول 

لتوافق الدراسي بني املتوسطات احلسابية ل :9جدول 
الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة القدس املفتوحة

 منطقة طولكرم التعليمية تبعاً ملتغري التخصص الدراسي/

احلالة االجتماعية غري متزوجة متزوجة

املتوسط العدداملتوسط العدد التخصص الدراسي 

3.5971 3.401370 63 تربية
3.6236 3.374722 19 إدارة

3.7000 4.04004 1 خدمة اجتماعية
 3.6486  14 3.3943  7  علوم تطبيقية
3.6127 3.4022110 90 اموع الكلي

 وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، )9( يتضح من الجدول
ولمعرفة إذا ما وصلت هذه الفروق لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام 

 : تبين ذلك)10(نائي ونتائج الجدول رقم تحليل التباين الث

نتائج اختبار حتليل التباين الثنائي لداللة الفروق  :10جدول 
للتوافق الدراسي بني الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة 

 منطقة طولكرم التعليمية تبعا ملتغري التخصص /القدس املفتوحة

 لتباينامصدر 
جمموع 
مربعات 
االحنراف

تدرجا
احلرية

متوسط
االحنراف

" ف"
*احملسوبة

مستوى 
الداللة 
 احملسوب

 8.095E-01 8.095E-00.917 0.339 احلالة االجتماعية

 0.179 1.64 0.1453 3 0.436 التخصص

 Xاحلالة االجتماعية 
 التخصص

0.271 3 9.043E-01.02 0.382 

 : ما يلي)10( يتضح من خالل نتائج الجدول

ي التوافق الدراسي بين المتزوجات وغير عدم وجود فروق ف .1
المتزوجات تبعاً لمتغير التخصص الدراسي، حيث بلغت قيمة 

 وهي أكبر من قيمة مستوى )0.339(مستوى الداللة المحسوب 
 .)α  =0.0 5( الداللة المحدد للدراسة

عدم وجود فروق في التوافق الدراسي حسب التفاعل بين  .2
لتخصص حيث بلغت قيمة مستوى متغيرات الحالة االجتماعية وا

 وهي أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.38(الداللة المحسوب 
 .)α  =0.0 5( المحدد للدراسة

عدم وجود فروق في التوافق الدراسي حسب متغير التخصص  .3
 وهي أكبر )0.17(حيث بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب 

 .)α  =0.0 5( من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة

وهذا يعني أن التوافق الدراسي ال يتغير بتغير التخصص على اعتبار 
أن جميع التخصصات مهما كانت متنوعة إدارية أو تربوية أو اجتماعية أو 
حاسوبية، فالطالبة قد اختارت تخصصها باختيارها، وهذا ينعكس في 
دافعيتها وجاهزتها للتوافق مع دراستها سواء كانت متزوجة أم غير 

؛ Gaufield & Riggs, 2003( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات . زوجةمت

دالة إحصائياً في التوافق الدراسي تٌعزى   وجود فروقعدم .2 
للتفاعل بين متغيرات الحالة االجتماعية والعمر حيث بلغت قيمة 

 وهي أكبر من قيمة مستوى )0.823(مستوى الداللة المحسوب 
 .)α=0.05( الداللة المحدد للدراسة

وجود فروق في التوافق الدراسي حسب متغير العمر حيث بلغت  .3
 وهي أقل من قيمة )0.01(قيمة مستوى الداللة المحسوب 
، ومن أجل معرفة )α=0.05( مستوى الداللة المحدد للدراسة

 للمقارنات البعدية )LSD(اتجاه هذه الفروق استخدم اختبار 
 :يوضح ذلك )8(والجدول رقم 

 للمقارنات البعدية لداللة الفروق LSDنتائج اختبار :8جدول 
للتوافق الدراسي بني الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة

 منطقة طولكرم التعليمية تبعا ملتغري العمر/القدس املفتوحة 

 47-38 37-28 27-17 متغري العمر
17-27  114 .0 461 .0 
28-37 -  0.026* 
38-47 - -  

 )α =0.0 5(حصائيا عند مستوى الداللةدال إ*

 : ما يلي)8( يتضح من خالل الجدول

 )= 0.05α( وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة .1
في التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات 

منطقة طولكرم التعليمية تبعاً لمتغير /في جامعة القدس المفتوحة 
 الطالبات المتزوجات من المراحل العمرية العمر، وذلك بين

 لصالح الفئة األخيرة، أي أن الطالبات )47-38( و)28-37(
 كن أكثر توافقاً في )47-38(المتزوجات من الفئة العمرية 

 .)6انظر الجدول رقم (دراستهن في الجامعة 

 عدم جود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة .2
)0.05α=(لدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير  في التوافق ا

منطقة طولكرم التعليمية  / المتزوجات في جامعة القدس المفتوحة
 .في بقية المراحل العمرية

لقد خلصت الدراسة الى وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى التوافق 
الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات تبعاً لمتغير العمر، 

، هذا )47-38(حة فئة الطالبات المتزوجات من فئة العمر وذلك لمصل
يتعارض مع ما هو معروف بأن العمر له دور رئيسي في درجة التوافق 
الدراسي باعتبار أن الطالبة غير المتزوجة واألصغر سناً ال تتعرض 

مرسي (لضغوطات بنفس الدرجة التي تتعرض لها الطالبة المتزوجة  
 الطالبة غير المتزوجة أقدر على تكوين ، حيث أن)2004والصبوة، 

عالقات اجتماعية داخل الجامعة بسبب زيادة نسبة الطالبات غير 
المتزوجات في الجامعة فتكون الفرصة مهيئة لها أكثر من الطالبة 
المتزوجة التي تكون لديها التزامات أكثر ومسؤولية أكبر مما يؤثر على 

ألكبر سناً اللواتي انقطعن عن تركيزها في دراستها وخاصة الطالبات ا
؛علي، 2005االمارة، (الدراسة لسنوات عديدة قبل االلتحاق في الجامعة 

شوقي، (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات .  )Beck, 2001؛ 2004
 ,Musser (، بينما تتعارض مع نتائج دراسات )Long,2001؛ 2004
؛ Etaugh & Malstorm,1997؛ 2000؛ صالح، 2000 ؛ شوكت، 2002

 . )1997الصباطي، 

 ةـــة الرابعــة بالفرضيــج المتعلقـــالنتائ -
 في)= 0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة
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عدم وجود فروق في التوافق الدراسي حسب متغير المعدل :ثالثا  .3
 )0.349(لداللة المحسوب التراكمي  حيث بلغت قيمة مستوى ا

 .)= 0.05α( وهي أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة

لقد خلصت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات في التوافق 
الدراسي بين الطالبات تبعاً للتفاعل بين متغير المعدل التراكمي والحالة 

 على التوافق االجتماعية لهن، وهذا يعني أن ال أثر للمعدل التراكمي
الدراسي لدى الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات، وهذه النتيجة 

 ,Vlahos( تعارض ما هو معروف في هذا المجال حيث تشير الدراسات 
 إلى أن الطالب )1999؛  شحادة، 2000 صالح، ؛Musser, 2002؛ 2003

النفس مرتفع التحصيل تكون لديه اتجاهات ايجابية نحو الجامعة ولديه ثقة ب
ودافعية قوية نحو الدراسة وأكثر تكيفاً واحتراماً للقوانين واألنظمة 
الجامعية بينما الطالب ذو المعدل المنخفض تكون لديه اتجاهات سلبية نحو 
الجامعة، وأقل ثقة بالنفس وأقل تكيفاً وهذا ينعكس في عملية التوافق الدراسي 

 ؛Gaulfild & Riggs, 2003( بينما تتفق مع نتائج دراسات . للطالب
 والتي أظهرت عدم وجود تأثير لمتغير التحصيل )1997الصباطي، 

األكاديمي في قدرة الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات على التوافق 
 .الدراسي

 اتـــــالتوصي 

 :في ضوء نتائج هذه الدراسة وتفسيرها يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

لمتزوجة من خالل توفير الدعم تقديم الخدمة اإلدارية للطالبة ا .1
المعنوي والمادي لها مما يقلل من الضغوطات التي تواجهها 
أثناء دراستها الجامعية وذلك لمساعدتها على التوافق الدراسي 

 .بالشكل المناسب

زيادة الدعم النفسي واالجتماعي للطالبة المتزوجة من خالل فتح  .2
 من مكان الجامعة دور حضانة ألبناء الطالبات المتزوجات قريبة

بحيث توفر الرعايـة المناسبة لهم مما يوفر استقراراً نفسياً 
 .للطالبة المتزوجة ويسهم بالتالي ايجابياً في توافقها الدراسي

توجيه الطالبات المتزوجات نحو اختيار التخصص الدراسي  .3
الذي يتفق مع وضعها األسري ويتيح لها الحصول على العمل 

 .تهاالمناسب لها وألسر

 عـــــالمراج
التحليل العاملي للسلوك الدراسي المرتبط) "1994(أبو عالم، العادل  −

 14. حولية آلية اآلداب، جامعة الكويت، ع". بالتحصيل األآاديمي
األلفة، الثقافة، والتبادل الفكري والمعايير) 2005(االمارة، أسعد  −

،)تاالنترن( عن الشبكة العالمية للمعلومات . االجتماعية
w.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=34513 

:القدس . التكيف ورعاية الصحة النفسية) 1992(جامعة القدس المفتوحة  −
 .منشورات جامعة القدس المفتوحة 

أساليب التفكير المرتبطة بالمواقف الدراسية) "2004(حسانين، اعتدال  −
 دار غريب للطباعة:القاهرة . دراسات في علم النفس ". والمناخ الجامعي

 2.  ، ع3. والنشر والتوزيع ، م
بعض العوامل النفسية االجتماعية ذات الصلة) "1996(دمنهوري ، رشاد  −

 87-82 ، ص 38. ع: القاهرة . مجلة علم النفس " . بالتوافق الدراسي
المرأة العاملة في المجال األآاديمي آما) "1999(شحادة، عبد المنعم  −

مجلس النشر العلمي: الكويت . مجلة العلوم االجتماعية". يراها زمالؤها
 1.  ، ع27. بجامعة الكويت ، م

دراسات" . االهتمامات المهنية لطالبات الجامعة) "2004(شوقي ، إبراهيم  −
.دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، م: القاهرة . عربية في علم النفس 

 1.  ، ع3
لدراسي لدى الطالبات المتزوجات وغيرالتوافق ا) "2000(شوآت ، عواطف  −

دراسات" . المتزوجات وعالقته ببعدي الكفاية الشخصية والثبات االنفعالي
 99-17 ، ص 1.  ، ع10. م: نفسية ، القاهرة 

 

 Etaugh & Malstorm, 1997 ،بينما تتعارض نتائج )1997؛ السباطي ،
وكت، ؛ شMusser, 2002؛ Vlahos, 2003؛ 2004 شوقي، (دراسات 

 .)2000؛ صالح، 2000

 ةــة الخامســة بالفرضيــج المتعلقـــالنتائ -
 في )= 0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

درجة التوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات في 
منطقة طولكرم التعليمية تعزى لمتغير المعدل  /جامعة القدس المفتوحة

 .لتراكميا

من أجل فحص الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية 
 :)11(للتوافق الدراسي والمبينة في الجدول 

املتوسطات احلسابية للتوافق الدراسي بني الطالبات :11جدول 
منطقة  /املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة القدس املفتوحة

 الرتاآميطولكرم التعليمية تبعا ملتغري املعدل 

احلالة االجتماعية غري متزوجة متزوجة

املتوسط العدداملتوسط العدد املعدل الرتاآمي 
50 - 59.9  1 3.28001 3.4400
60 - 69.9  14 3.282917 3.6847
70 - 79.9 59 3.468561 3.5902
80 - 89.9 14 3.234327 3.6193
 3.6500  4 3.5200  2  فأآثر 90
3.6127 3.4022110 90 موع الكليا

 وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، )11( يتضح من الجدول
ولمعرفة إذا ما وصلت هذه الفروق لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام 

 : تبين ذلك)12( تحليل التباين الثنائي ونتائج الجدول رقم

لة الفروق نتائج اختبار حتليل التباين الثنائي لدال :12جدول 
للتوافق الدراسي بني الطالبات املتزوجات وغري املتزوجات يف جامعة 

منطقة طولكرم التعليمية تبعا ملتغري املعدل الرتاآمي /القدس املفتوحة

 لتباينامصدر 
جمموع 
مربعات 
االحنراف

درجات
احلرية

متوسط
االحنراف

" ف"
احملسوبة

مستوى 
الداللة 
 احملسوب

*0.4755.510.01 0.4751 احلالة االجتماعية

9.636E-01.110.349 0.3854 املعدل الرتاآمي

 Xاحلالة االجتماعية 
 املعدل الرتاآمي

0.8064 0.2012.340.55

 )α =0.0 5(دال إحصائيا عند مستوى الداللة*

 : ما يلي)12( يتضح من خالل نتائج الجدول

لمتزوجات وغير وجود فروق في التوافق الدراسي بين الطالبات ا .1
المتزوجات تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية حيث بلغت قيمة 

 وهي أقل من قيمة مستوى )0.01(مستوى الداللة المحسوب 
، وقد كانت الفروق لصالح )= 0.05α( الداللة المحدد للدراسة

 .الطالبات غير المتزوجات

ات عدم وجود فروق في التوافق الدراسي تبعاً للتفاعل بين متغير .2
الحالة االجتماعية والمعدل التراكمي حيث بلغت قيمة مستوى 

 وهي أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.55(الداللة المحسوب 
 .)= 0.05α( المحدد للدراسة
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