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العىامل املؤثرة علً التكُف املدرسٍ للطلبت العادَني
وذوٌ صعىباث التعلم وعالقتها مبتغريٌ العمر واملستىي
الدراسٍ
خالد بن ناصر الجميعة

خضر محمود القصاص

وزارة التربية والتعميم \ مديرية تربية وتعميم الدمام

جامعة الباحة
الممخص-ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس العوامل المؤثرة عمى التكيف

بكثرة عند طالب الصف األول من المرحمة االبتدائية وطالب

المدرسي لمطمبة العاديين والطالب ذوي الصعوبات التعميمية وعالقتيما

الصف األول من المرحمة اإلعدادية وطالب الصف األول من

بمتغيري العمر والمستوى الدراسي في مدينة الدمام .ولتحقيق أىداف ىذه

المرحمة الثانوية فيم عمى األغمب من يشتكون عادة من ىذه

الدراسة تم استخدام قائمة التكيف المدرسي لمفئات العمرية من )-11

المشكمة (عدم التكيف االجتماعي في الجو المدرسي) ،مما يؤدي

 )18وتكونت عينة الدراسة من ) )117طالبا ،من الطالب العاديين

إلى أن يواجو المعممون صعوبة بالغة في ضبطيم ،ومحاولة جذبيم

) (117ومن الطالب ذوي صعوبات التعمم (  ،)54العينة عمى المستوى

إلى الجو المدرسي االجتماعي ،حيث يظيرون بعض السموكيات

الدراسي ابتدائي ( )39طالبا ،متوسط ) )110طالبا ،ومن المرحمة

االنسحابية وبعض السموكيات العدوانية ،وال يتوقف األمر عند ذلك

الثانوية ) )22طالبا تم اختيارىم بالطريقة القصدية ،وجاءت نتائج الدراسة

الحد ،بل قد يستمر مع الطالب ليصبح عاج اًز عن التكيف مع

باإلجابة عمى أسئمة الدراسة بأن الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات

زمالئو ومعمميو في الفصل الدراسي ،فال يتمكن من بناء عالقات

حسابية تراوحت ما بين ( )1.53-1.74بانحرافات معيارية تراوحت ما
بين ( ،).438 –. 500عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب

الصداقة ،ويكون حاد الطباع متقمب المزاج ،يميل إلى االنطوائية،

العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،عمماً بأن الدرجة الكمية عمى

وعادة ما يكون السبب وراء ذلك ىو في عدم تييئة الطفل الستقبال

فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات

األجواء المدرسية وفقدانو لمجو األسري الذي يمبي احتياجاتو،

التعمم في دراستيم ،كانت (متوسطة) .وانو ال توجد فروق دالة إحصائيا

وفقدانو لعالقات الصداقة التي شكميا ،وفقدانو لمركزه االجتماعي

تبعا لمتغير نوع التعميم .وأظيرت النتائج أن ىناك فروق ذات داللة

بين زمالئو ،وىذا كمو يؤدي إلى عدم شعوره باالستقاللية التي

إحصائية بين متوسط تقديرات المرحمة (اإلعدادية) من جية ومتوسط

تمكنو من التكيف مع المحيط الجديد الذي يط أر عميو في كل

تقديرات المرحمة (الثانوية) من جية ثانية ،وذلك لصالح تقديرات المرحمة

مرحمة من المراحل الدراسية ،وال تقتصر مشكمة عدم التكيف

(اإلعدادية).

المدرسي عمى طمبة الصفوف األولى من المراحل الدراسية ،بل أن

الكممات المفتاحية :التكيف المدرسي ،صعوبات التعمم.

ىناك بعض الطالب في المراحل الدراسة المختمفة ممن يعانون من

 .1المقدمة

عدم التكيف المدرسي ،وقد يعود ذلك ألسباب عديدة منيا استمرار

من المالحظ أن مشكمة التكيف المدرسي لدي التالميذ تظير

عدم التكيف في بداية مرحمة ،معاناة العض من االنطوائية ،حب
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ىناك الكثير من الجوانب االجتماعية والنفسية والبيئية التي تشكل

وقد أولى التربويون والمدرسون والباحثون اىتماماً متزايداً

الشخصية التكيفية لمطالب والتي تبنى أسسيا في البيت قبل

بدراسة ظاىرة عدم القدرة عمى التكيف المدرسي وعالقتو المباشر

المدرسة .ىذا كمو بالنسبة لمفرد العادي ،فكيف الحال بالنسبة

في نتائج الطالب األكاديمية واالجتماعية والنفسية ،باعتبارىا

لممتأخرين أكاديميا من ذوي صعوبات التعمم الذين ربما يجدون

مشكمة تربوية ىامة [.[1

صعوبة في التكيف المدرسي بشكل عام ،ىذه الصعوبة قد تؤثر
سمباً في تحصيميم الدراسي.

وقد حاولت الكثير من البحوث الوقوف عمى العوامل المؤدية
إلى حدوث حاالت عدم التكيف لدى الطالب في المراحل الدراسية

ومن خالل ذلك ستصبح األمور أكثر صعوبة عمى الطالب

المختمفة من خالل البحث في العوامل الشخصية واألسرية والبيئية

من حيث قدرتو عمى التكيف والتحصيل األكاديمي ،ويؤدي ذلك

ومدى عالقتيا بالتكيف المدرسي ،ولذلك أدرك كل من التربويين

كمو إلى وقوع الطالب تحت وطأة القمق وسوء التكيف والذي بدوره

والنفسيين أىمية التكيف المدرسي.

سيؤدي إلى تعرضو إلى مشكالت في التحصيل األكاديمي.

ويشير جبريل [ ]2إلى أن العالقة بين التكيف المدرسي

يعتبر المستوى الصفي لمطالب من العوامل اليامة ذات

ألن حياة الطالب داخل
والمراحل الدراسية عالقة وثيقة ،وذلك ّ

أن بعض عمماء
العالقة ّ
بتكيف الطالب المدرسي .ويرى عاقل [ّ ]3

المدرسة ال تقتصر عمى الخبرات التربوية بل ىي حافمة بالخبرات

أن طاقات الطالب العقمية تنمو بانتقالو من صف
النفس يؤ ّكدون ّ

وقد بقي االىتمام لفترات طويمة يرتكز عمى أن التكيف

احتكاكو مع الراشدين من جية ومع زمالئو في المدرسة من جية

أن
آلخر ،ويصبح أكثر قدرة عمى
ّ
التكيف مع المحيط .كما ّ

التي تؤثر إيجاباً أو سمباً عمى تكيفيم وتحصيميم الدراسي.
المدرسي يرتبط بالتحصيل الدراسي والذي بدوره يرتبط فقط بالجانب
العقمي لمطمبة ،ولكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أىمية الجوانب

تكيفو االجتماعي المدرسي.
أخرى يمعب دو اًر ىاماً في ّ

يعتبر المستوى الصفي لمطالب من العوامل اليامة ذات

النفسية ،واالجتماعية ،والتربوية في تكيف الطالب ضمن المدرسة،

أن
العالقة ّ
بتكيف الطالب المدرسي .بعض عمماء النفس يؤ ّكدون ّ

وقد أثبتت ىذه الدراسات أيضا أن الطالب المتفوقين دراسياً

طاقات الطالب العقمية تنمو بانتقالو من صف آلخر ،ويصبح أكثر

يمتازون من حيث مستوى إحساسيم باألمن النفسي واالجتماعي،

أن احتكاكو مع الراشدين من
قدرة عمى ّ
التكيف مع المحيط .كما ّ

اكبر من الطالب العاديون ،ويمتازون بالثقة بالنفس والتكيف

جية ومع زمالئو في المدرسة من جية أخرى يمعب دو اًر ىاماً في

االجتماعي السوي مع اآلخرين وأن الطالب ذوي اإلعاقة الممتحقين

تكيفو االجتماعي المدرسي وقد ّبين السقار نقالً عن كوفمان
ّ
 Kauffmanأن ىناك ثالثة عوامل تمعب دو اًر ىاماً في السموك

في المدارس العادية ىم أقل الفئات شعو ار باألمن النفسي

التكيف الشخصي
التكيفي المدرسي ىي :النضج والتعمّم و ّ
ّ

واالجتماعي والتربوي.
كما يالحظ في سياق العمل التربوي أن الطالب ذوي

يعد الكالم
واالجتماعي .ففي السنوات األولى من حياة الطفلّ ،

التحصيل المنخفض يعانون صعوبات في التكيف الشخصي

التكيفي .وبدخول الطفل المدرسة،
والمشي من أىم مظاىر السموك ّ

المؤثرة في التكيف المدرسي ،فالتربية عممية اجتماعية متكاممة،

وبتقدم الطالب من مرحمة إلى أخرى،
االجتماعي المدرسي لمطفل.
ّ

ألن تعمم الطالب ال يقتصر عمى الجانب المعرفي فقط بل أن

تكيفو .وفي
يسيم نضجو وزيادة خبراتو التعميمية في ارتفاع مستوى ّ

التكيف
يعد التحصيل المدرسي من المؤشرات الرئيسة عمى
ّ
ّ

واالجتماعي والمدرسي ،ومن ىنا تتجمى مشكمة البحث في العوامل
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المدرسين وادارة المدرسة وتؤثر سمباً عمى سموك الطالب عدم قدرة

وتحقيقو لمطالبو الشخصية واالجتماعية بشكل سميم أبرز

الطالب الجدد عمى التكيف المدرسي واالجتماعي.

التكيفية االجتماعية [.[4
السموكيات ّ

أ .أسئمة الدراسة
سؤال الدراسة األول :ما العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب

 .2مشكمة الدراسة

العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم؟

ظل االىتمام لفترات طويمة يرتكز عمى دراسة الجوانب

سؤال الدراسة الثاني :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند

التربوية المرتبطة بالتحصيل الدراسي وكأنو يرتبط فقط بالجانب

مستوى الداللة

العقمي لمطمبة ،ولكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أىمية الجوانب

لمعوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب

العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم تعزى لمتغير نوع

النفسية ،ومن ىذه الجوانب مدى تكيف الطالب ضمن مكونات

التعميم؟

المدرسة ،وقد أثبتت ىذه الدراسات أن الطالب المتفوقين دراسياً

سؤال الدراسة الثالث :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند

يمتازون من حيث مستوى إحساسيم باألمن النفسي واالجتماعي،

مستوى الداللة

كما يمتازون بالثقة بالنفس والتكيف االجتماعي السوي مع

لمعوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب

العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم تعزى لمتغير المرحمة

اآلخرين ،في حين أظيرت نتائج بعض الدراسات أن المتخمفين

الدراسية؟

دراسياً يعانون بعض المشكالت النفسية كنقص في التكيف

ب .أهمية البحث

االجتماعي وشعور بالحرمان واحساس عميق بعدم الثقة بالنفس

التكيف المدرسي من األمور الرئيسة التي تسعى العممية
يعد ّ

وعدم الشعور باألمن [.[13

التكيف المدرسي من
التربوية إلى تحقيقيا لدى الطالب .ولعل
ّ

إن الطالب ،كغيرىم من أفراد المجتمع ،ليم دوافعيم وحاجاتيم

الموضوعات التي أثارت اىتمام الباحثين ،وألىميتيا من حيث

الجسمية والنفسية واالجتماعية التي يسعون إلى إشباعيا ،ويتوقف

تأثيرىا في تكوين الشخصية االجتماعية لمطالب.

مدى تكيفيم عمى درجة ىذا اإلشباع ،لذلك يجب عمى المدرسة أن

وتأتي أىمية البحث الحالي من كونو من األبحاث التي تتناول

تأخذ دورىا في مساعدتيم من أجل الوصول إلى مستوى أفضل من

موضوعاً من المواضيع اليامة في حياة الطالب المدرسية وعالقتو

وعدم تمكنيا من إشباع ىذه الحاجات يؤدي
التكيف االجتماعي،
ُ
إلى نتائج سمبية أىميا فشميم في التكيف مع جو المدرسة وبما أن

بمؤثرات البيئة المدرسية إذ يسمط الضوء عمى أثر التكيف المدرسي
عمى الطالب العادي والطالب ذوي الصعوبات التعميمية ،فالطالب

التكيف المدرسي ىو ىدف تسعى كل مدرسة ألن يصل إليو

يدخل إلى المدرسة ال ليوسع معارفو العممية فقط وانما ليطور نفسو

طمبتيا ،والن التكيف من المتطمبات األساسية التي يسعى إلييا

ويشعب عالقاتو االجتماعية مع الطالب والمدرسين واإلداريين.

الطالب نفسو لكي يكون إيجابياً ومنتجاً ،فقد جاءت ىذه الدراسة

وىذا كمّو يبمور شخصيتو ويصقميا ويؤثر عمى إنتاجو مستقبالً ،مما

محاولةً إلقاء الضوء عمى العوامل المؤثرة عمى التكيف المدرسي

يكون لو األثر عمى تقدم المجتمع وتطوره عن طريق رفده بأفراد

عند الطالب العادين والطالب ذوي الصعوبات التعميمية وقد الحظ

صالحين لبنائو.

الباحثان من خالل زياراتيا إلى المدارس أثناء الدوام المدرسي في

وبالرغم من تعدد الدراسات والبحوث العممية التي تناولت

أن من أىم المشاكل الطالبية التي تثير قمق
بعض مدارس الدمام ّ

التكيف المدرسي يتعمق بجميع
أن موضوع ّ
ّ
التكيف المدرسي ،إالّ ّ
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والمتمثمة في المرحمة االبتدائية ،والمرحمة المتوسطة ،والمرحمة
الثانوية.

بعضيم داخل الصف وخارجو ،مساىمة اإلدارة في حل الصعوبات
التي تعترض الطالب العادي والطالب ذوي الصعوبات التعميمية

 .3االطار النظري الدراسات السابقة

في الصف والمدرسة وربما في المنزل )...لم يحظ (عمى ِّ
حد عمم

دراسة الجيوسي رنده [ ]5ىدفت إلي دراسة التكيف المدرسي

الباحثين) باىتمام عمى المستوى المحمي والمستوى العربي.

عند المتأخرين والمتفوقين تحصيالً وتكونت عينة الدراسة من طمبة

وتتمخص أىمية البحث في ّأنو يدرس النقاط التالية :

الصف الثاني والثالث االبتدائي والمسجمين في المدارس الرسمية

 .1التكيف المدرسي عند الطالب العاديين في المرحمة المتوسطة

لمدينة الزرقاء لواء الرصيفة لمعام الدراسي  2008/2007والبالغ

والثانوية.

عددىم ( )60طالبات من مدرسة (حميمو السعدية لمبنات) وجاءت

 .2التكيف المدرسي عند الطالب ذوي الصعوبات التعميمية في

نتائج الدراسة تشير بان الطالبات المتفوقات أكثر من الطالبات

األساسية والمرحمة المتوسطة.

المتأخرات دراسيا

 .3الفروق بين متوسطات درجات التكيف المدرسي في المراحل

تكيفاً دراسياً من طالبات الصف الثاني االبتدائي.
االبتدائي أكثر ّ

 .4الفروق بين درجات متوسطات استجابات الطالب العاديين

اثر التكيف المدرسي عند المتأخرين والمتفوقين تحصيالً في مادة

والطالب ذوي صعوبات التعمم عمى محاور مقياس التكيف

المغة الفرنسية وعالقتو بالتحصيل الدراسي في ىذه المادة دراسة

المدرسي.

ميدانية مقارنة عمى طمبة الصفين الثاني والثالث الثانوي (عممي+

 .5أخي اًر ،تأتي أىمية البحث الحالي من كونو الدراسة الميدانية

أدبي) في مدارس مدينة دمشق وتكونت عينة البحث من جميع

المحمية األولى (عمى حد عمم الباحثين) ،التي تناولت الطالب

الطالب المسجمين في المدارس الثانوية الرسمية لمدينة دمشق

العاديين والطالب ذوي الصعوبات التعميمية في مرحمتين دراسيتين،

والذين يدرسون المغة الفرنسية كمغة أجنبية ،لمعام الدراسي

التكيف المدرسي.
من ناحية ّ

 ،2005|2004وعددىم ( )701طالباً وطالبة .وىي المجتمع

الدراسية.

أن طالبات الصف الثالث
تكيفاً دراسياً .و ّ

دراسة ناصر أماني [ ]6ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن

 .6كما تكمن أىمية ىذا البحث في النتائج التي يحاول التوصل

أن طمبة
األصمي لمبحث .وجاءت نتائج الدراسة تشير الى ان ّ

ج .مصطمحات الدراسة

تكيفاً دراسياً من
أن طمبة الصف الثالث الثانوي أكثر ّ
الثانوي .و ّ

تكيفاً دراسياً من طمبة الصف الثاني
الصف الثالث الثانوي أكثر ّ

إلييا.
الطالب :ىم الذين يدرسون عمى مقاعد الدراسة في المدارس

أن طمبة التخصص األدبي أكثر
طمبة الصف الثاني الثانوي .و ّ

صعوبات التعمم في غرف المصادر.

تكيفاً دراسياً من طمبة التخصص العممي.
األدبي أكثر ّ

العادية سواء كانوا عادين في الصفوف العادية او الطالب ذوي

أن طمبة التخصص
ّ
تكيفاً دراسياً من طمبة التخصص العممي .و ّ

التكيف المدرسي :مدى قدرة الطمب عمى تحقيق الحد المقبول من

ىدفت دراسة القصاص [ ]7إلى قياس تأثير برنامج تدريبي

التأقمم النفسي واالجتماعي واألكاديمي سوء كان من الطالب

في تطوير مشاركة أولياء أألمور في العممية التربوية وأثر ذلك

العاديين ام من الطالب ذوي صعوبات التعمم.

عمى مستوى التكيف المدرسي والتحصيل الدراسي لدى أبنائيم

المستوى الدراسي :ىي المراحل الدراسية التي يمر بيا الطالب

المتفوقين .ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم تصميم مقياس لمستوى
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تكيف اجتماعي صفي وسموك مدرسي ،والى ارتباط
مع أفضل ّ
التحصيل المنخفض لمطمبة المتأخرين تحصيالً مع سوء التكيف

المدرسي ،واستمارة لمتحصيل الدراسي .تكونت عينة الدراسة من

االجتماعي الصفي.

( )30ولي أمر و( )30طالب من أبنائيم المتفوقين في الصف

أما دراسة واالس [ ]10ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء نوع

الثامن األساسي ،تم اختيارىم بالطريقة القصدية ،ووزعوا عشوائيا

العالقة بين مستوى التحصيل الدراسي وبين عوامل أربعة ىي:

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل منيما ( )15من أولياء
األمور وأبنائيم .ولدى جمع البيانات أسفرت نتائج الدراسة عما

التمثل اإليجابي مع المعممين ،التكيف االجتماعي في الصف،

يمي :وجود فروق دالة إحصائيا بين أبناء أولياء األمور في

النظرة المستقبمية لمنفس ،التكيف األكاديمي .وتكونت عينة الدراسة

المجموعة التجريبية وأبناء أولياء األمور في المجموعة الضابطة

من طمبة المدارس في مدينة نيويورك الذين تراوحت أعمارىم بين

عمى مستوى التكيف المدرسي لصالح أبناء المجموعة التجريبية.

( )11-10سنة ،واستخدم الباحث تقدير المعممين باعتباره محكاً

وتطرق فاضل [ ]8في دراستو إلى الكشف عن أىم الحاجات

لقياس العوامل األربعة ومستوى التحصيل .قسم الباحث العينة إلى

والمشكالت التكيفية والتحصيمية التي تواجو الطالب المتفوقين

مجموعتين :مرتفعة التحصيل ،ومنخفضة التحصيل .وأشارت

الممتحقين ببرامج التفوق في األردن .وتكونت عينة الدراسة من

النتائج إلى أن ذوي التحصيل المرتفع كانوا أكثر تكيفاً وانسجاماً

( )1499طالبا وطالبة من طمبة الصف العاشر األساسي واألول

مع المعممين مقارنة بذوي التحصيل المنخفض .كما كان تقدير

الثانوي منيم ( )753من الطالب المتفوقين الممتحقين ببرامج

مجموعة التحصيل المرتفع ألنفسيم وتقدير المعممين ليم في

المتفوقين و( )746طالبا وطالبة من الطالب غير المتفوقين من

السموك الصفي التكيفي أكثر إيجابية وبداللة إحصائية مقارنة بذوي

المدارس العادية .أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا

التحصيل المنخفض.

بين الطالب المتفوقين والطالبات المتفوقات في أربعة أبعاد ،حيث

وتشير دراسة سيالمر [ :]11ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف

كانت الفروق لصالح الذكور في ثالثة أبعاد ىي :عدم تفيم

عن طبيعة العالقة بين التحصيل في القراءة من جية ،والتكيف

الوالدين لحاجاتيم الشخصية ،وعدم مشاركتيم في تدريس أبنائيم.

االجتماعي المدرسي من جية أخرى .وتكونت عينة الدراسة من

وتطرق وفي دراسة شنايدر [ :]9ىدفت الدراسة إلى المقارنة بين

( )273طالباً من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر

طمبة متأخرين تحصيالً وأقرانيم من غير المتأخرين تحصيالً من

في والية بنسمفانيا األمريكية ،وقد أعطى جميع طمبة العينة اختبا اًر

والسموك

في القراءة واختبا اًر لمتكيف االجتماعي المدرسي .وأظيرت نتائج

حيث

مستوى

التكيف

االجتماعي

الصفي

ىذه الدراسة وجود ارتباط إيجابي ذي داللة إحصائية بين التحصيل

المدرسي.

في القراءة والتكيف االجتماعي المدرسي.

وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالباً ،نصفيم متأخرون
تحصيالً ونصفيم اآلخر غير متأخرين تحصيالً ،من طمبة مدارس

اما دراسة باالس [ :]12ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة

مدينة نيوجيرسي .وقد استخدم الباحث مقياس السموك المدرسي

العالقة بين كل من مستوى الصف الدراسي ومستوى التحصيل

لقياس التكيف االجتماعي الصفي والسموك المدرسي ،وتقدير

الدراسي من جية ،والتكيف النفسي–االجتماعي مقاساً بمقياس

المعممين لمتحصيل المدرسي .وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط

التكيف النفسي–االجتماعي من جية ثانية .وتضمنت عينة الدراسة

إيجابي بين أعمى مستوى تحصيمي لمطمبة غير المتأخرين تحصيالً

( )387طالبـاً وطالبـة من طمبة جامعـة فوردىـام (Fordham
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) Universityفي الواليات المتحدة األمريكية .منيم ( )252طالباً

المصادر حيث يبمغ عدد الطالب العاديون في المراحل الدراسية

و( )135طالبة ينتمون إلى أربعة مستويات دراسية .وأظيرت نتائج

في الفصول التي يتواجد فييا طمبة صعوبات التعمم  117طالباً في

الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية بين المستويات األربعة لمصفوف

مراحميم الدراسية الثالث وطمبة غرف المصادر وعددىم  54طالبا.

الدراسية في الدرجة الكمية لمتكيف النفسي–االجتماعي .وظير أن

ب .عينة الدراسة

التكيف النفسي–االجتماعي لمصفوف العميا أفضل منو لمصفوف

قام الباحثان بتحديد مدارس منطقة الدمام في المممكة العربية

الدنيا .وأن الطالب ذوي التحصيل المرتفع كان تكيفيم النفسي–

السعودية آخذا بعين االعتبار عمل الباحثان في ىذه المنطقة والذي

االجتماعي أعمى وبداللة إحصائية ،من الطالب ذوي التحصيل

يمكنيم من التعامل بسيولة مع العينة .كما قام الباحثان باستطالع

المنخفض.

رأي اإلدارة المدرسية في تطبيق أداة الدراسة .واستنادا إلى األدب
التربوي والدراسات السابقة ارتأى تحديد عينة الدراسة أن تكون

 .4الطريقة واالجراءات

العينة من المدارس التي تحتوي عمى غرف مصادر .وكما ىو

أ .مجتمع الدراسة

موضح في الجدول (.)1

تكونت من جميع طمبة مدارس الدمام التي تحتوي عمى غرف

جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
العدد

المتغير

المستويات

نوع التعميم

غرف مصادر

54

تعميم عاديين

117

ابتدائي

39

إعدادي

110

64.3

ثانوي

22

12.9

الفرعي

المستوى الدراسي

يظير الجدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب

النسبة المئوية
الكمي
171
171

الفرعية
31.6
68.4
22.8

الكمية
100
100

اليدف قام الباحث بإتباع الخطوات التالية:
االطالع عمى العديد من الدراسات والمقاييس التي تناولت

متغيرات الدراسة (نوع التعميم ،العمر ،المستوى الدراسي).
وعميو فان عينة الدراسة تكونت من ( )54من طمبة غرف

موضوع التكيف المدرسي ومن ىذه الدراسات دراسة أبو طالب

المصادر في المدارس العادية و( )117من الطالب العاديون

[ ]14التي استخدم فييا مقياس التكيف األكاديمي لينري بورو

بمراحميم الثالثة الذين تم اختيارىم بالطريقة القصدية.

[ ]15حيث قام بترجمة المقياس وطبقو في دراستو عمى عينة من

األدوات المستخدمة في الدراسة

طمبة كميات المجتمع لمصورة المعربة وتقيس قائمة التكيف

قائمة التكيف المدرسي لمفئة العمرية من ( )18-11اعداد

األكاديمي التي أعدىا ىنري بورو [ ]15عوامل ليا ارتباطات

القصاص [ [7قام الباحث بإعداد ىذه القائمة بيدف التعرف عمى

بالتكيف والتحصيل الدراسي ،وقد اشتق بورو فقرات القائمة من

أىم مظاىر التكيف المدرسي لدى الطالب المتفوقين عقمياً الذين

خالل دراساتو وأبحاثو النفسية المتعمقة بمشكالت التكيف،

تتراوح أعمارىم بين ( )18 – 11سنة وفي سبيل تحقيق ىذا

باإلضافة إلى خبراتو الشخصية في حقل العمل اإلرشادي ،وتعطي
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وتركيزه ،وقدرتو عمى اخذ المالحظات ،واستخدام المكتبة ،ومدى
إتباعو لميارات دراسية فاعمة ،وتكيفو الدراسي بشكل عام ،ويكشف

المنخفضة عمى القائمة ككل أو عمى جزء منيا إلى صعوبات في

عن رغبة الطالب واستمتاعو في دراستو ،وعن مدى الترابط بين

التكيف األكاديمي عند الطالب [.[14

المواد الدراسية التي يدرسيا ويضم ( )20فقرة.

كما اطمع الباحث عمى دراسة المنيزل والعبدالالت [ ]16التي

ولمتحقق من صدق المقياس قام الباحث بما يمي:

تم في بعض جوانبيا استخدام مقياس لمتكيف االجتماعي المدرسي
الذي صممو الباحثان وطبق عمى طمبة من الصف العاشر في

 -1عرض الصورة األولية لمقياس التكيف المدرسي والمكون

المدارس األردنية ،كما تم االطالع عمى دراسة معالي [ ]17التي

( )90فقرة موزعة عمى المحاور الثالثة بالتساوي عمى ىيئة من

طبق فييا مقياس بورو لمتكيف األكاديمي لطمبة الجامعة األردنية

المحكمين مكونة من ( )16أستاذا من كميات العموم التربوية في

كجزء من دراستو التي قام فييا باختصار اختيار اإلجابة إلى

الجامعات األردنية العتمادىا بصورتيا النيائية.

اختيارين (نعم)( ،ال) لتجنب ىروب الطالب من اإلجابة

 -2تم استرجاع األدوات من ( )9أساتذة من ىيئة المحكمين بعد

الصحيحة ،وبعد االطالع عمى قائمة التكيف األكاديمي لينري

محاوالت متعددة السترجاع الباقي.

بورو ودراسة فقراتيا بعناية وبعد االطالع عمى الدراسات األخرى

 -3قام الباحث بتفريغ آراء المحكمين والتي تتالءم وطبيعة الدراسة

تم تصميم قائمة التكيف المدرسي لمفئة العمرية من ()18 -12
سنة لتالءم البيئة األردنية واعتمد الباحث في تصميم قائمة التكيف

بناء عمى توصيات المحكمين
وىدف المقياس وتم تعديل فقراتو ً

بصورتيا النيائية حيث بمغ عدد فقرات المقياس ( )59فقرة موزعة

المدرسي عمى ثالثة محاور أساسية ىي:

كما يمي :التوافق النفسي ( )20فقرة ،والتوافق االجتماعي ()19

 -1التوافق النفسي.

فقرة ،والتوافق الدراسي ( )20فقرة .وتم اعتماد اختيارات اإلجابة

يكشف ىذا البعد عن الحالة النفسية االنفعالية لمفرد وحالتو

بحيث تكون اإلجابة (نعم)( ،ال) لتحديد إجابات الطالب ولضمان

المزاجية ومدى استقرارىا ومدى إحساسو بالقمق وممارستو السموكية

عدم لجوئيم إلى إجابة (غير متأكد) لميروب من اإلجابة المحددة،

نحو الزمالء والمعممين والمدرسة ،ومدى رضاه عن ذاتو ويضم

وبذلك يصبح تصحيح إجابات الطالب عمى القائمة بإعطاء وزن

( )20فقرة.

( )2لإلجابة (نعم) ،ووزن (صفر) لإلجابة (ال) في الفقرات ذات

 -2التوافق االجتماعي.

االتجاه االيجابي واعطاء وزن (صفر) لإلجابة (نعم) ،ووزن ()2

يكشف ىذا الجزء عن مدى تخطيط الطالب ألىدافو الحياتية

لإلجابة (ال) عمى الفقرات ذات االتجاه السمبي ،وتم تحديد اتجاه

بشكل صحيح وعن مدى سعيو لتحقيق ىذه األىداف ،وعن مدى

الفقرات باستخدام مفتاح التصحيح الذي أعده الباحث ،وتتراوح

إحساسو بالمسؤولية ،وعما إذا كانت المدرسة ستفتح لو آفاقا

الدرجة الكمية لمقائمة بين (صفر– )118درجة ،وتشير الدرجة

مستقبمية ،ويكشف ىذا البعد أيضاً عن قدرة الطالب عمى التعامل

العميا عمى ارتفاع في مستوى التكيف المدرسي لدى الطالب.

مع زمالئو ومدرسيو واتجاىاتو نحوىم ويعكس مدى الثقة واالحترام

ج .ثبات أداة الدراسة:

المتبادل بينو وبين المدرسين والزمالء ويضم ( )19فقرة.

ولمتحقق من ثبات مقياس التكيف المدرسي لمفئة العمرية من

 -3التوافق الدراسي.

( )18–11سنة :قام الباحث بتطبيق قائمة التكيف المدرسي عمى
مجموعة من طالب وطالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة

يقيس ىذا البعد مدى التفاعل الصفي لمطالب ،ومدى انتباىو
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الممك عبد اهلل الثاني لمتميز في الزرقاء وبمغ عددىم ( )34طالباً

بطريقة إعادة االختبار وجاء معامل الثبات بيذه الطريقة (.)0.90

وطالبة.

وقام الباحث باستخراج معامل الثبات كرنباخ الفا لمحاور المقياس
الثالثة ومعامل الثبات الكمي لممقياس كما ىو مبين في الجدول رقم

تم استخراج معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية حيث بمغ

(.)2

بيذه الطريقة ( .)0.81ثم عاد الباحث بعد ثالثة أسابيع وطبق
المقياس عمى نفس العينة من الطالب واستخرج معامل الثبات

جدول 2
معامل الثبات كرنباخ الفا لمحاور المقياس الثالثة ومعامل الثبات الكمي لمقياس التكيف المدرسي
المحور

عدد الفقرات

معامل الثبات

التوافق النفسي

20

0.72

التوافق االجتماعي

19

0.70

التوافق الدراسي

20

0.67

59

0.85

الكمي

يتضح من معامل الثبات بالطرق الثالثة انو يشير إلى درجة عالية

(أألحادي/ثالثي المتغيرات المستقمة).

من الثبات.

ه .متغيرات الدراسة

وبذلك توصل الباحث إلى الصيغة النيائية لمقياس التكيف

تناولت الدراسة المتغيرات التالية:

المدرسي لمفئة العمرية من ( )18 -11سنة.

 .1العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات

تم حساب (ثبات التجانس) من خالل إيجاد معامل االتساق

التعمم في دراستيم.

الداخمي بين الفقرات حيث بمغت قيمة معامل الثبات ()757.

 .2نوع التعميم ( :غرف مصادر) ( عاديين)

لألداة ككل ،وتعتبر ىذه النتيجة مؤش اًر ايجابياً لثبات الدراسة ،بين

 .3المستوى الدراسي( :ابتدائي) (إعدادي) ( ثانوي)

الفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا.

 .5النتائج

د .المعالجة اإلحصائية

إلجابة سؤال الدراسة األول :ما العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب

لإلجابة عن أسئمة الدراسة تم استخراج التك اررات والمتوسطات

العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم؟

الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتم استخدام تحميل التباين

جدول 3

التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية وفقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في
دراستهم
الرقم

المجال \ التوافق النفسي

ن

المتوسط

االنحراف المعياري

16

ىل تشعر أن إىمال والديك لك بصفتك متفوقا وأنك تستطيع تدبر أمورك يجعمك عصبيا ومتوت اًر دائما ؟

171

1.74

.438

171

1.68

.466

3

ىل ترى أن فشمك في تحقيق بعض طموحاتك الدراسية يزعجك ويقمقك بحيث يؤدي ذلك إلى إعاقة

تقدمك في دروسك بالمدرسة ؟

18

ىل تشعر بالضيق والمعاناة إلحساسك بأن أحدا ال يفيمك ؟

171

1.67

.470

22

ىل تحتاج إلى حث مستمر ومتابعة أكثر من الالزم حتى تقوم بانجاز واجباتك المدرسية ؟

171

1.67

.470

878
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8

9

171

1.67

.470

ٍ
بتعال واستبداد ؟
ىل ترى أن معمميك يعاممونك

171

1.66

.472

171

1.66

.472

ىل تشعر أن المدرسة الحالية ال تمبي جزءاً من احتياجاتك النفسية وقدرتك العقمية ؟

171

1.66

.472

171

1.64

.478

ىل تشعر أن تفكيرك في المستقبل يشتت انتباىك عن الدراسة ؟

171

1.64

.478

ىل تشعر أنك قميل االنتباه وكثير السرحان في الحصة أو الدرس ؟

171

1.61

.486

ىل تشعر بأن معمميك عادلين وغير متحيزين في معاممتيم لك ؟

171

1.61

.486

12

ىل غالباً ما تخشى مواجية مشكالتك مما يجعمك ال تدري كيف تتصرف ؟

171

1.61

.486

ىل كثي ار ما تشعر بالضجر والممل والقمق بحيث يعيقك ذلك عن التركيز في دراستك ؟

171

1.59

.493

2

ىل تشعر بدافعية أكبر لمدراسة عندما يكون الراديو  ،المسجل  ،التمفاز مفتوحاً ؟

171

1.59

.493

171

1.58

.494

1.58

.494
.497

14
19
12
15
5

13
7
1
6

ىل تشعر أن ضغط الوالدين عميك من اجل تحقيق عالمات عالية يجعمك دائم ًا متوت اًر ؟

2013

ىل زادت مراجعاتك لممرشد التربوي في المدرسة في األشير الماضية ؟

ىل تشعر أن الدراسة والتحضير مسألة تعتمد عمى المزاج والصدفة ؟

11

ىل غالباً ما يشرد ذىنك أثناء دراستك بحيث يتعذر عميك متابعة ما تدرس ؟
ىل لديك تصرفات تشعر أنيا غير مقبولة وأنك غير ر ٍ
اض عنيا ؟

171

9

ىل تشعر بالتوتر والقمق من منافسة زمالئك في الصف

171

1.56

ىل تشعر أن الكثير من األفكار غير المجدية تظل تراودك فتجعمك متضايقا وعصبيا ؟

171

1.53

.500

ىل غالبا ما تنفعل بسرعة من زمالئك ومعمميك لمواقف بسيطة ؟

171

1.53

.500

171

1.62

.482

4
17

الكمي

يبين جدول ( )3بأن الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات

متوسط كان لمفقرة رقم ( )16ونصيا :ىل تشعر أن إىمال والديك

حسابية تراوحت ما بين ( )1.53 - 1.74بانحرافات معيارية

لك يجعمك عصبياً ومتوت اًر دائماً؟ ،في حين جاءت الفقرتان (4

تراوحت ما بين ( ،).438 – .500عمى فقرات العوامل المؤثرة

و )17بأدنى متوسط ،وىما متواليتان ىل تشعر أن الكثير من

عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم،

األفكار غير المجدية تظل تراودك فتجعمك متضايقا وعصبيا؟ ىل

عمماً بأن الدرجة الكمية عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف

غالبا ما تنفعل بسرعة من زمالئك ومعمميك لمواقف بسيطة؟ أما

الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،كانت

بخصوص باقي فقرات األداة فتشير إلى تمحورىا حول المتوسط.

(متوسطة) حيث كان المتوسط الكمي ( .)1.64عمماً أن أعمى
جدول 4

التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية وفقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في
دراستهم
الرقم
39
30

المجال\ التوافق االجتماعي
ىل تشعر أن كثي اًر من زمالئك يشكون سوء تصرفاتك معيم

ىل ترى أن دراستك تسير بشكل عشوائي وغير منتظم وال يدفعك لدراستيا سوى متطمبات االمتحانات وقرب

ن

المتوسط

االنحراف المعياري

171

1.73

.441

171

1.72

.447

حموليا؟
32
35

ىل كثي اًر ما تشعر بالوحدة بالرغم من تواجدك مع أصدقائك ؟
ىل ترغب في مخالفة قوانين المدرسة وأنظمتيا ؟

33

ىل تعتقد أن قدرتك عمى حل مشكالتك الدراسية أصبحت أكثر نضجا ؟

171

23

ىل غالبا ما تمجأ إلى تعميل إىمالك لدروسك بكثرة الواجبات البيتية الدراسية ؟

171

1.66

26

ىل تقوم بالتخطيط الجيد ليومك الدراسي بحيث يسيل ذلك عميك تعممك ؟

171

1.65

879
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1.72

.447

171

1.70

.456

1.67

.470
.472
.476
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36

ىل تشعر باالحترام نحو اإلدارة المدرسية واإلداريين حتى لو صدر منيم ما يضايقك ؟

171

1.64

.478

27

ىل تشعر بأن عالقة اآلخرين بك ىدفيا الحصول عمى منافع خاصة بيم ؟

171

1.61

.486

25

ىل تشعر بأن معمميك يتعمدون وضعك في مواقف تجعمك محرجا ومرتبكا ؟

171

1.60

.489

31

ىل تعتقد أن وجودك مع زمالء لك من نفس المستوى العقمي يدفعك إلى تحصيل عالمات عالية في المواد

171

1.60

.490

الدراسية ؟
21

ىل ترى أن زمالئك يمتفون حولك لممارسة األنشطة معيم ؟

171

1.60

.490

24

ىل تفضل االنعزال عن أصدقائك عندما تريد الدراسة ؟

171

1.59

.492

28

ىل تميل إلى المشاركة باألنشطة الالصفية ( الرياضية  ،الفنية  ،الموسيقية  ،االجتماعية ) ؟

171

1.59

.492

29

ىل تحتاج إلى وقت طويل حتى تييئ نفسك لمدراسة بشكل جدي

171

1.59

.493

38

ىل ترى أن الجميع في الغرفة الصفية يحترم أفكارك ؟

171

1.59

.493

22

ىل تعتقد أن انتقالك لمدراسة في مدرسة لممتفوقين أفقدك الكثير من أصدقائك ؟

171

1.57

.496

37

ىل تكون سعيداً عند ممارستك لألنشطة االجتماعية في المدرسة بالرغم من التعب الذي صيبك

171

1.57

.496

171

1.53

.500

171

1.61

.471

34

ىل تجد صعوبة في التحدث عما يشغل بالك مع معمميك ؟
الكمي

(متوسطة) حيث كان المتوسط الكمي (.)1.61

يبين جدول ( )3بأن الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات
حسابية تراوحت ما بين ( )1.53 -1.73بانحرافات معيارية

عمماً أن أعمى متوسط كان لمفقرة رقم ( )39ونصيا :ىل تشعر أن

تراوحت ما بين ( ،).441 – .500عمى فقرات العوامل المؤثرة

كثي اًر من زمالئك يشكون سوء تصرفاتك معيم؟ .في حين جاءت

عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم،

الفقرة ( )34بأدنى متوسط ،ىل تجد صعوبة في التحدث عما

عمماً بأن الدرجة الكمية عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف

يشغل بالك مع معمميك؟ أما بخصوص باقي فقرات األداة فتشير

الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،كانت

إلى تمحورىا حول المتوسط.
جدول 5

التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية وفقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في
دراستهم
ن

المتوسط

االنحراف المعياري

المجال \ التوافق الدراسي

الرقم
43

ىل ترى أنك غير قادر عمى مجاراة متطمبات المواد الدراسية أكثر من السابق ؟

171

1.70

.456

44

ىل ترى أنك ما زلت قاد ار عمى مساعدة زمالئك في أنجاز واجباتيم الدراسية ؟

171

1.69

.463

42

ىل تجد أنك بحاجة إلى مساعدة اآلخرين إلنجاز واجباتك المدرسية ؟

171

1.65

.476

52

ىل تشعر أنك تتفاعل مع معمميك عند شرحيم لممواد الدراسية وعند طرحيم لألسئمة؟-

171

1.64

.480

48
49

ىل تعتقد أن الواجبات المدرسية البيتية كبيرة جدًا بحيث ال تتمكن من انجازىا وتجعمك تفكر في ترك المدرسة

171

1.63

.482

ىل تعتقد أن ما تقدمو المدرسة من مواد دراسية وأنشطة ال تمبي حاجاتك وقدراتك العقمية ؟

171

1.63

.483

57

ىل ترى بأن زمالءك يسخرون منك ويحقدون عميك ؟

171

1.63

.483

41

ىل التحاقك بمدرسة المتفوقين أدى إلى زيادة عدد ساعات دراستك بحيث اثر ذلك عمى ممارستك لألنشطة

171

1.61

.488

الالصفية المختمفة ؟
46

ىل تشعر أن معمميك يسخرون منك عندما تخطئ ؟

171

1.60

.489

40

ىل تزعجك رغبة والديك بأن تكون دوما في المرتبة األولى ؟

171

1.60

.490

171

1.59

.492

59

ىل تجد أن لديك صفات شخصية كالمثابرة والتحمل وحب التعاون تساعدك في تكوين صداقات جديدة ؟

880
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171

1.59

.493

171

1.59

.493

171

1.57

.496

171

1.57

.496

171

1.57

.496

171

1.56

.497

55

ىل تعوض ما يفوتك من دروس ألسباب قيرية دون أن يدفعك الى ذلك احد ؟

171

1.56

.497

53

ىل ترى أن أسموب تدريس معمميك يجعمك تنجذب نحو تعمم المواد الدراسية ؟

171

1.55

.498

55

ىل تعوض ما يفوتك من دروس ألسباب قيرية دون أن يدفعك الى ذلك احد ؟

171

1.53

.500

58

ىل غالبا ما تجد نفسك تضيع وقتا طويال في األحاديث وقراءة المجالت واالستماع لمراديو ومشاىدة التمفزيون

171

1.53

.500

51
54

ىل ترى أن النشاط االجتماعي في المدرسة ييذبك ؟
ىل تخالف قوانين المدرسة من اجل تحقيق رغباتك ؟
ىل تكون سعيداً عند ممارستك لألنشطة االجتماعية في المدرسة بالرغم من التعب الذي صيبك ؟

45

ىل تعتقد أن ما تقدمو المدرسة من وسائل وأدوات تساعدك عمى فيم أفضل لممواد الدراسية؟

47

ىل ترى أن الدراسة أصبحت عممية ممتعة بالنسبة لك ؟

50

ىل تشعر أن معظم المواد الدراسية التي تأخذىا غير مترابطة وليست ذات قيمة عممية لك؟

عمى حساب دراستك؟
171

الكمي

.488

1.62

يبين جدول ( )3بأن الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات

لمفقرة رقم ( )43ونصيا :ىل ترى أنك غير قادر عمى مجاراة

حسابية تراوحت ما بين ( )1.53-1.70بانحرافات معيارية

متطمبات المواد الدراسية أكثر من السابق؟ في حين جاءت الفقرتان

تراوحت ما بين ( ،).456–.500عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى

( )58 ،55بأدنى متوسط ،ىل تعوض ما يفوتك من دروس

تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،عمماً

ألسباب قيرية دون أن يدفعك إلى ذلك احد؟ ىل غالبا ما تجد

بأن الدرجة الكمية عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب

نفسك تضيع وقتا طويال في األحاديث وقراءة المجالت واالستماع

العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،كانت (متوسطة)

لمراديو ومشاىدة التمفزيون عمى حساب دراستك؟ أما بخصوص

حيث كان المتوسط الكمي ( .)1.60عمماً بأن أعمى متوسط كان

باقي فقرات األداة فتشير إلى تمحورىا حول المتوسط.

جدول 6
التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية لمعوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستهم
الرقم

المجال

ن

المتوسط

االنحراف المعياري

1

التوافق النفسي

171

1.62

.480

التوافق االجتماعي

171

1.61

.471

التوافق الدراسي

171

1.60

.488

الكمي

171

1.61

.480

2
3
4

يبين جدول ( )6بأن المجاالت قد رصدت عمييا متوسطات

متوسط كان لممجال رقم ( )1التوافق النفسي وبالترتيب الثاني

حسابية تراوحت ما بين ( )1.60-1.62بانحرافات معيارية

المجال رقم ( )2التوافق االجتماعي وبالترتيب الثالث المجال رقم

تراوحت ما بين ( ،).480–.488عمى مجاالت العوامل المؤثرة

( )3التوافق الدراسي أما بخصوص االستجابات الكمية لمعينة فقد
جاءت متوسطة مثل باقي المجاالت.

عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم،
عمماً بأن الدرجة الكمية عمى مجاالت العوامل المؤثرة عمى تكيف

وإلجابة سؤال الدراسة الثاني :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية

الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،كانت

عند مستوى الداللة ( )0.05=لمعوامل المؤثرة عمى تكيف

(متوسطة) حيث كان المتوسط الكمي ( .)1.61عمماً أن أعمى
881

2
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نوع التعميم؟

جدول 7

التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات وقيمة ( ت) لمعينات المستقمة لداللة الفروق لمعوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات
التعمم في دراستهم حسب متغير نوع التعميم( :صعوبات تعمم ،عاديين)

المتغير

التكرار

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

طمبة صعوبات التعمم

54

92.351

7.753

-.915

.362

الطالب العاديين

117

93.461

7.196

-.890

.376

171

93.111

7.372

الكمي

يشير الجدول رقم ( )7إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

وإلجابة سؤال الدراسة الثالث :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية

لمعوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي الصعوبات

عند مستوى الداللة ( )0.05=لمعوامل المؤثرة عمى تكيف

التعممية.

الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم تعزى لمتغير
المرحمة الدراسية؟
جدول 8

التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات لمعوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستهم حسب متغير المرحمة
الدراسية( :ابتدائي ،إعدادي ،ثانوي)
المرحمة الدراسية

التكرار

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ابتدائي

39

91.871

8.636

إعدادي

110

94.227

6.614

ثانوي

22

89.727

7.516

171

93.111

7.372

الكمي

طمبة المرحمة الثانوية ( )22طالب .بمتوسطات وانحرافات معيارية

ويتضح من جدول ( )8أعداد المستجيبين عمى أداة الدراسة

حول المتوسط الكمي والذي بمغ (.)93.111

من طالب المرحمة االبتدائية وعددىم ( ،)39بينما أعداد طمبة
المرحمة اإلعدادية الذين استجابوا عمى أداة الدراسة ( )110وأعداد

جدول 9

ممخص نتائج تحميل التباين األحادي  Anovaألثر متغير المرحمة الدراسية عمى العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم
في دراستهم
مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع مربع التباين

متوسط مربع التباين

قيمة ف

مستوى الداللة

بين المجموعات

2

448.848

224.424

4.298

.015

داخل المجموعات

168

8790.041

52.322

170

9238.889

الكمي

صعوبات التعمم في دراستيم تبعاً لمتغير المرحمة الدراسية.

يتضح من الجدول ( )11أنو توجد ىناك فروقاً ذات داللة
إحصائية في العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي
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جدول 12

نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeلمفروقات بين متوسطات تقديرات أفراد العينة العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في
دراستهم حسب متغير المرحمة الدراسية
المرحمة الدراسية

المتوسط الحسابي

ابتدائي

91.871

ابتدائي

إعدادي

94.227

2.355

ثانوي

89.727

-2.144

الكمي

إعدادي

ثانوي

-2.355

2.144
*4.500

*-4.500

93.111

*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()2.25 = 

(.)1.62

يبين الجدول ( )10أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط تقديرات المرحمة (اإلعدادية) من جية ومتوسط تقديرات

يبين جدول ( )4الذي يشير الى مجال التكيف االجتماعي

المرحمة (الثانوية) من جية ثانية ،وذلك لصالح تقديرات المرحمة

بأن الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات حسابية تراوحت ما بين

(اإلعدادية).

( )1.53-1.73بانحرافات معيارية تراوحت ما بين (–.500
 ،).441عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين

 .6مناقشة النتائج
ىدفت الدراسة إلى قياس العوامل المؤثرة عمى التكيف

وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،عمماً بأن الدرجة الكمية عمى

المدرسي لمطمبة العاديين وذوي صعوبات التعمم وعالقتيا بمتغيرات

فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات

نوع التعميم ،العمر ،والمستوى الدراسي وتمت المعالجات

التعمم في دراستيم ،كانت (متوسطة) حيث كان المتوسط الكمي

اإلحصائية حسب متغيرات الدراسة ،العوامل المؤثرة عمى تكيف

(.)1.61

الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم .نوع التعميم:

يبين جدول ( )5الذي يمثل مجال التكيف الدراسي بأن

(غرف مصادر)( ،عاديين) ،المستوى الدراسي( :ابتدائي)،

الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات حسابية تراوحت ما بين

(متوسط)( ،ثانوي)

( )1.53-1.70بانحرافات معيارية تراوحت ما بين (–.500

وقد أظيرت نتائج "اإلجابة عمى سؤال الدراسة األول :ما

 ،).456عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين

العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم

وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،عمماً بأن الدرجة الكمية عمى

في دراستيم؟

فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات
التعمم في دراستيم ،كانت (متوسطة) حيث كان المتوسط الكمي

يبين جدول ( )3الذي يشير إلى مجال التكيف النفسي بأن

(.)1.60

الفقرات قد رصدت عمييا متوسطات حسابية تراوحت ما بين
( )1.74-1.53بانحرافات معيارية تراوحت ما بين (–.500

يبين جدول ( )6الذي يمثل المجاالت مجتمعة بأنو قد رصدت

 ،).438عمى فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين

عمييا متوسطات حسابية تراوحت ما بين ()1.60 -1.62

وذوي صعوبات التعمم في دراستيم ،عمماً بأن الدرجة الكمية عمى

بانحرافات معيارية تراوحت ما بين ( ،).480 –.488عمى

فقرات العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات

مجاالت العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي

التعمم في دراستيم ،كانت (متوسطة) حيث كان المتوسط الكمي

صعوبات التعمم في دراستيم ،عمماً بأن الدرجة الكمية عمى مجاالت
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العوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم

] [5,7,8,9,10والتي تشير إلى أن الطالب األكثر تحصيال اكثر

في دراستيم ،كانت (متوسطة) حيث كان المتوسط الكمي (.)1.61

تكيفا وان الطالب العاديين اكثر تكيفا من المتأخرين دراسيا وان

عمماً أن أعمى متوسط كان لممجال رقم ( )1التوافق النفسي

كميم يعانون من مشكالت تكيفية تصل إلى حد عدم التكيف إما

وبالترتيب الثاني المجال رقم ( )2التوافق االجتماعي وبالترتيب

في مجال من مجاالت التكيف أو اكثر التكيف المدرسي

الثالث المجال رقم ( )3التوافق الدراسي أما بخصوص االستجابات

االجتماعي او التكيف الدراسي أو التكيف النفسي.

الكمية لمعينة فقد جاءت متوسطة مثل باقي المجاالت .وىذا يعطينا

وقد أظيرت نتائج السؤال الثاني "ىل ىناك فروق ذات داللة

مؤش ار عمى أن مستوى التكيف المدرسي لدى الطالب وحسب

إحصائية عند مستوى الداللة ( .)0.05 = لمعوامل المؤثرة عمى

استجاباتيم عاديين وذوي صعوبات تعمم لم ترقى إلى درجة القبول

تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم تعزى

في مجاالت التكيف الثالثة النفسي واالجتماعي والدراسية مع تميز

لمتغيرات نوع التعميم؟

بعض الفقرات في المجالت الثالثة فعمى سبيل المثال جاءت أعمى

يشير الجدول رقم ( )7إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

استجابة لمطمبة عمى مجال التكيف النفسي لمفقرة رقم ( )16والتي

لمعوامل المؤثرة عمى تكيف الطالب العاديين وذوي الصعوبات

تشير إلى ىل تشعر أن إىمال والديك لك يجعمك عصبياً ومتوت اًر

التعممية لقيمة ت عند مستوى الداللة ( .)0.05 = ويمكن تفسير

دائماً؟ ،وىذا يعطينا مؤش ار واضحا عن عدم اىتمام أولياء األمور

ىذه النتيجة بان الطالب في المدارس في منطقة الدمام باختالف

بالسؤال عن أبنائيم في المدرس وبمراحميا الدراسية المختمفة وقد

نوع التعميم يعانون من مشكالت تكيفية ويعانون من جوانب في

يعود ذلك لضعف ثقافة أولياء األمور بأىمية مشاركتيم في العممية

التوافق النفسي والتوافق االجتماعي والتوافق الدراسي حيث جاء

التعميمية التي ستيم في استقرار أبنائيم من الفئتين نفسيا واجتماعيا

المتوسط الحسابي لمطمبة العاديين ( )93.461وبانحراف معياري

ودراسيا وىذا ما أكده استجابات عينة الدراسة في مجال التكيف

( )7.196مقابل متوسط حسابي لذوي صعوبات التعمم

االجتماعي حيث جاءت أعمى استجابة عمى الفقرة رقم ()39

( )92.351وبانحراف معياري ( )7.753ونري أن الطالب

ونصيا :ىل تشعر أن كثي اًر من زمالئك يشكون سوء تصرفاتك

العاديين أفضل تكيفا من ذوي صعوبات التعمم بأفضمية المتوسط

معيم؟ .ىذا االضطراب يرتبط بشكل واضح عن عدم التكيف

الحسابي وىذه النتيجة تختمف بمجمميا عن نتائج الدراسات التي

النفسي لمطالب وقد ال يدرك الطالب لماذا يكون سموكو غير مقبول

تشير إلى أن الطالب المتفوقين والطالب األكثر تحصيال والطالب

من قبل اآلخرين وبالتالي سينعكس سوء التكيف في ىذين المجالين

العاديين اكثر تكيفا من الطالب المتأخرين تحصيميا والمتأخرين

عمى تكيفو الدراسي فقد جاءت أعمى استجابة ألفراد العينة عمة

دراسيا ومن الطالب غير العاديين ومن ىذه الدراسات دراسة كل

مجال التكيف الدراسي لمفقرة رقم ( )43ونصيا :ىل ترى أنك غير

من ].[5,7,8,9,10,11,12

قادر عمى مجاراة متطمبات المواد الدراسية أكثر من السابق؟ وقد

وإلجابة سؤال الدراسة الثالث :ىل ىناك فروق ذات داللة

يكون الستجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب العاديين تأثي ار

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 =لمعوامل المؤثرة عمى

واضحا عمى نتائج الدراسة اكثر من استجابات الطالب ذوي

تكيف الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم تعزى

صعوبات التعمم فقد يكونوا اكثر تأث ار بسوء التكيف المدرسي من

لمتغير المرحمة الدراسية؟
اشارت نتائج اختبار شيفيو ( )Scheffeلمفروقات بين

غيرىم من الطالب وتتطابق نتائج ىذا السؤال مع دراسة
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بحيث يتناسب مستواىا مع المتأخرين والمتوسطين والمتفوقين

الطالب العاديين وذوي صعوبات التعمم في دراستيم حسب متغير

تحصيالً ،وخصوصاً في مادة الرياضيات.

المرحمة الدراسية إلى أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين

لمتكيف المدرسي وتقنينيا حسب البيئة
 .3أىمية إعداد مقاييس
ّ

متوسط تقديرات المرحمة (اإلعدادية) من جية ومتوسط تقديرات

المحمية.

المرحمة (الثانوية) من جية ثانية ،وذلك لصالح تقديرات المرحمة

ال في البيئة
 .4تذليل العقبات التي تواجو الطالب المتأخرين تحصي ً

(اإلعدادية) .ويمكن تفسير ىذه النتيجة بان الطالب في ىذه
المرحمة يكونون اكثر ميال إلى التواصل االجتماعي مع أقرانيم

تكيفيم الدراسي كتوفير الوسائل التربوية
المدرسية التي ربما تعيق ّ
الحديثة ،ومحاولة تخصيص ساعة ليم في األسبوع من قبل المرشد

ذوات االتجاه الواحد وشخصية الطالب في ىذه المرحمة تبدأ

التربوي لموقوف عمى المشكالت التي تواجييم في المنزل

بالتشكل وطموحاتيم تبدأ بالظيور مما يشكل عامال مساعدا في

والمدرسة.

عدم تحقيق التكيف المدرسي بشكل أفضل من أقرانيم في المرحمة

 .5دراسة الصعوبات التي تواجو المعممين في مراحل التعميم،

الثانوية الن طمبة المرحمة الثانوية يتمتعون بقدرة اكبر عمة تحديد

ومحاولة معالجة المشكالت.

اتجاىاتيم وطموحاتيم وىم اكثر استق ار ار نفسيا واجتماعيا ودراسيا

المراجع

أما بخصوص الطالب ذوي صعوبات التعمم فيمكن عزو سوء

التكيف االجتماعي المدرسي
] [1رمزي ،طارق ( :)1986مستوى ّ

تكيفيم بيذه المرحمة بالخجل الذي يبدأ الطفل الشعور بو مقارنة مع

لطمبة المرحمة المتوسطة في محافظة نينوى ،وعالقتو

أقرانو والن النظام التعميمي ال يوفر بشكل متواصل خدمات التعميم

بتحصيميم الدراسي .مجمة العموم االجتماعية ،الكويت14 ،

لذوي الصعوبات التعميمية مما يؤدي إلى تسرب الطالب في ىذه

(.86-53 ،)2

المرحمة التعميمية والمراحل التالية ولصعوبة المناىج الدراسية

] [2جبريل ،موسى ( :)1993تقدير الذات لدى الطالب المتفوقين

ومتطمباتيا التي ال يتمكن الطالب من مجاراتيا مما يؤدي إلى

وغير المتفوقين درايا .مجمة الدراسات العموم اإلنسانية 20 ،أ

بروز مشكالت لدييم بالتوافق النفسي والتوافق االجتماعي والتوافق

( )2ص.217 – 195

الدراسي وىذه النتيجة تتفق مع دراسة باالس ] :[12التي تشير إلى

] [3عاقل ،فاخر ( :)1979أسس البحث في العموم السموكية ،دار

أن ىناك فرقا دالة إحصائيا في مستوى التكيف النفسي واالجتماعي

العمم لمماليين ،بيروت ،لبنان.

بين المراحل الدراسية لصالح المراحل األعمى وان الصفوف الدنيا
في المرحمة الواحدة اكثر تكيفا من الصفوف العميا.

] [4الســقار ،موفــق خميفــة .د ارســة العالقــة بــين مســتوى التحصــيل

 .7التوصيات

الد ارســي والتكيــف االجتمــاعي المدرســي لــدى تالميــذ المرحمــة

 .1إيجاد قنوات اتصال جديدة وجيدة بين الطالب واإلدارة

اإلعداديــة ف ــي مدين ــة الرمث ــا ،رســالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة،

المدرسية وخصوصاً المتأخرين تحصيالً لموقوف عمى المشكالت

جامعة اليرموك 1989م.

التي تواجييم في الصف والمدرسة ،ومحاولة إيجاد حمول مناسبة

] [5الجيوسي ،رندة ( :)2008التكيف المدرسي عند المتأخرين

ليا.

والمتفوقين تحصيالً وتكونت عينة الدراسة من طمبة الصف

 .2محاولة إيجاد أساليب جديدة في وضع أسئمة االمتحان لمطمبة
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الثاني والثالث االبتدائي والمسجمين في المدارس الرسمية

المتفوقين تحصيميا والعاديين ،مجمة دراسات :العموم

لمدينة الزرقاء ،لواء الرصيفو لمعام الدراسي ،2008-2007

االنسانية.6 )1( 22 ،

دراسة ماجستير غير منشورة ،االدة عمان.

] [17معالي ،إبراىيم ( :)9191تصميم برنامج إرشاد جمعي

] [6اماني ناصر ( )2006التكيف المدرسي عند المتفوقين

لمتدريب عمى الميارات الدراسية واثر ذلك في تحسين التكيف

والمتأخرين تحصيالً في مادة المغة الفرنسية وعالقتو

األكاديمي وتحسين الميارات الدراسية والمعدل التراكمي لطمبة

بالتحصيل الدراسي في ىذه المادة .جامعة دمشق ،كمية

الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير ،منشورة الجامعة

التربية ،قسم التربية الخاصة.

األردنية.

] [7القصاص ،خضر( :)2004فاعمية برنامج تدريبي في تطوير
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FAFACTORS AFFECTING THE
ADJUSTMENT OF SCHOOL FOR
STUDENTS AND ORDINARY PEOPLE
WITH LEARNING DIFFICULTIES AND
THEIR RELATIONSHIP BMNGARA AGE,
GENDER, SCHOOL LEVEL
Khader Mahmoud Retribution
Al- Baha University

Khaled Bin Nasser al Gomiha
Ministry of Education

Abstract-This study aimed to measure the factors affecting the school to adapt for normal
students and students with learning difficulties and their relationship with age and academic level
and in the city of Dammam. To achieve the objectives of this study was to use a list of adaptation
school for age groups of (11-18) and the study sample consisted of 117 students, of students
ordinary (117 and students with learning difficulties (54), the sample-level academic primary (39)
students, Medium (110 students), and secondary (22) students were choice intentionality way, and
the results of the study came to answer the questions of the study that paragraphs had spotted
them arithmetic averages ranged between (1.74-1.53) standard deviations ranged between (500.438.), the paragraphs of the factors affecting the adaptation of students of ordinary people with
learning difficulties in their studies, noted that the total score on the paragraphs of the factors
affecting the adaptation of students of ordinary people with learning difficulties in their studies,
they (medium). and there were no statistically significant differences depending on the variable
type of education . Results showed that there were statistically significant differences between the
median estimate stage (junior) on the one hand and the median estimate of (secondary) on the
other hand, for the benefit of phase estimates (prep).
Keywords: School adjustment, Learning disabilities.
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