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 :  الولخص

 جودة الحياة الجامعية لدى طلبة الجامعة  ىيهدف البحث الحالي التعرف عل 
( 656ولتحقيققذ ذلققت اتتققارح الباحنققاح عياققة بحنهمققا بالطريقققة الع ققوالية الطبقيققة البققال  عققدد ا        

( مققا اااققاث مققا )ليققاح جامعققة بمققداد  وتقق  معالجققة 661( مققا الققذ)ور  44طالققو وطالبققةو وبوا قق   
( فققي اصجققراواح وتحليققح بيااققاح Spssلحقيبققة اصحةققالية  البيااققاح بالوئققالح ااحةققالية بائققتعماح ا

  البحث الحالي 
 ولقد توصل البحث الى: 

 تتمت  عياة البحث ما طلبة جامعة بمداد بجودة الحياة الجامعية  -6
الاققوع  ولةققال  حئققو متميققر جققودة الحيققاة الجامعيققة وجققود فققروذ ذاح دالققة احةققالية فققي   -1

 ااااث  
  بالتوافذ اا)اديميلبة جامعة بمداد تتمت  عياة البحث ما ط  -3

  وائت)ماًا للبحث ترجح الباحناح بتوةياح ومقترحاح عديدة
 ال)لماح المفتاحية:  جودة الحياةو التوافذ اا)اديميو طلبة الجامعة( 

The quality of university life and its relationship to the academic 

compatibility of university students 
Dr.. Bushra Abdel Hussein     Dr.. Tahani Talib  Dr. Inaam Majid Obaid 

Ministry of Higher Education and Scientific Research/Psychological 

Research Center 

Abstracts: 

The current research aims to identify the quality of university life among 

university students 

To achieve this, the researchers chose a sample of their research in a stratified 

random manner, which numbered (156) male and female students, and by 

(44) males and (112) females from the faculties of the University of 

Baghdad. The data was processed by statistical means using the statistical 

package (SPSS) in the procedures and data analysis of the current research. 

The research found: 
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1- The research sample of Baghdad University students enjoys the quality of 

university life. 

2- There are statistically significant differences in the quality of university 

life according to the gender variable. For the sake of females. 

3- The research sample of Baghdad University students enjoys academic 

compatibility. 

the researchers came up with many recommendations and suggestions. 

Keywords: (quality of life, academic compatibility, university students). 

 اىمية البحث والحاجة اليو
المالبية تتفذ على جودة الحيقاة )هقدف ائائقي ومطلقو فقي حيقاة اافقرادو اا اا )قح  ا  إ

مجتمق  و دفققل الما ققود مقاه  يتتلققف فقي مهققمواها وم)وااتهقا ذلققت اا بق رة ا تمققا  اي 
 (Fayers &othersو 2007و p (36 و تحئيا جودة الحياة افراده    

وتعققد الحيققاة الجامعيققة مققا ماطلقققاح تحديققد نقافققاح ال ققعوو اا الطالققو الجققامعي يعققد 
الةفوة المتتارة لتلت المجتمعاح لما لل ما دور )بير في تقدمها و و ايها أداة للتامية 

ي ق)لوا عااةقر مهمقة فقي باقاو الجامعقة وائقاس تطور قا بمقا يتقد  وتجديد تطور ا فه  
ذلت المجتم  ويمير مجرى حياتل لماحى معياو فقد ي عر الطالو وتاةقة فقي المرحلقة 
ااولقققى بقققاااتراو الافئقققي وةقققعوبة تقبقققح الظقققروف الجديقققدة و قققذا مقققا يققققح عاقققد طلبقققة 

   فقي الجامعقة ممقا يولقد المراحح المتقدمة والذيا  د اةبحح حيقاته  تعتمقد علقى وجقود
ةراعاح افئية اا اااتقاح ما المرحلة النااوية الى ال)لية لل انقر )بيقر فقي ابقراز  قذه 

تر)ي لو وبيا ت)يفل م  المحيط الجديد الةراعاح بيا ااحتياجاح التي ي عر بها الطا
 (و )مققا تعققد الجامعققة احققد ماققابر العلقق و فهققي المئقق ولة عققا إعققداد طلبتهققا64و 6978و

 بمئتوى العةر وذلت 
بتزويققد   بالمعققارف والمهققاراح التققي تئققاعد   علققى ت)ققويا مئققتقبله  بققروح مققا اا ققدا  
والتوافققققذ فطلبققققة الجامعققققة يمنلققققوا العاةققققر اائائققققي فققققي باالهققققاو و قققق  مادتهققققا التققققا  
و قققدفهاواذ يتفقققاعلوا مققق   قققدراتها العلميقققة وتوجيههقققا التربقققوي بهقققدف اعقققداد   للمئقققتقبحو 

لجامعي يمنلقوا الةقفوة المتتقارة اي مجتمق و وبققدر مقا ي)قوا عليقل مقا علق  فال باو ا
وتلققذ و)فققاوة ي)ققوا تقققدي  المجتمقق و فهقق  امققح اامققة واداة التاميققة والتجققدد فققي الجوااققو 
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(واذ يعققد التوافققذ عمليققة 4و 6977اا تةققادية وااجتماعيققة والتربويققة والنقافيققة   بققولصو
د مئققتهدفا تمييققر ئقق)ولل ليحققدث ع  ققة ا)نققر توافقققا بياققل دياامي)يقة مئققتمرة يقققو  بهققا الفققر 

 ( 16و6979وبيا افئل ما جهل وم  البيلة ما جهة اترى   فهميو
وتعقققد عمليقققة التوافقققذ ذاح ا ميقققة للطالقققو الجقققامعي لمقققا لهقققا مقققا ااع)قققاس علقققى تفاعلقققل 
 ااجتمقاعي وتحةقيلل الدرائقي فقي الجامعقةو اذ اا طلبقة الجامعقاح القذيا يمقروا بتبقرة

ةراع تق ح  قذه المرحلقة الاماليقة  قد يواجهقوا ب ق)ح مبا قر او ايقر مبا قر م ق) ح 
(و لذا فاا معرفة 5و 6988ا)اديمية او م ) ح تتعلذ بالع  اح ال تةية   الحياايو

التوافذ اا)اديمي يعد وئيلة في ال) قف عقا الةقعوباح المتتلفقة التقي يواجههقا الطلبقة 
 قققتيص حقققااح التوافقققذ وئقققوو التوافقققذ مقققا اجقققح اا ومحاولقققة معالجتهقققاو فهققق  عقققا ت

يحقذ الطلبة توافقا طبيعيا م  الجو الجامعي بةورة عامة والتدريئقييا والقزم و بةقورة 
ام)اايققققاح وعققققاداح درائققققية ماائققققبة تاةققققةو ومققققا يتطلبققققل بةققققورة عامققققة مققققا  ققققدراح و 

 ( 178و 1008التوتيو  
فاعح في الجامعة تبقرز أمامقل عقدد والمعروف اا الطالو الجامعي و و يعيش عملية الت

ما الموا ف ويواجل م ) ح ا)اديمية في التوافذ م  بيلتل الدرائيةو فه  عا م ا)ح 
عققدة تا قق  مققا طبيعققة هققموط الدرائققة لققذلت فققاا التعققرف الققى تققوافقه  ا )ققاديمي جققدير 

)نيققرة باا تمقا  والدرائققة لفهق  حاهققر اامقة ومئققتقبلهاو اذ تقق  علققى عقاتقه  مئقق ولياح 
للاهقققوض بقققالمجتم و وبقققذلت يتحقققت  علقققى المهتمقققيا بقققاامر اا تقققولي المرحلقققة الجامعيقققة 
اا تمقققا  وبالتقققالي فتنقيقققف ال قققباو الجقققامعي وتقققدريبه  وتققق  يله  افئقققيا يئقققاعد   علقققى 
المهقققي فقققي الحيقققاة بتطقققى نابتقققل بحيقققث ت)قققوا  تةقققياته  ئقققوية مقققا الااحيقققة الافئقققية 

طلباتهقققا بطريقققة عق ايققة دوا اللجققوو الققى ااف)قققار ويم)ققاه  مواجهققة ةققعاو الحيققاة ومت
الهدامقققة للقققذاح او التقققي تققق دي فقققي الاهايقققة القققى )نيقققر مقققا ااهقققطراباح الافئقققية وئقققوو 

 ( 874-857و 1009التوافذ   حبايوو 
والتوافذ اا)اديمي مفهو  اائاايو فاذا عجز ااائاا عا التوافقذ مق  البيلقة فااقل يعقااي 

 دي بل الى ااةابة بال)نير ما ااهطراباح الافئية  التوليو ما عد  التوافذ الذي ي



 هـ4443-م  2022. لسنت الثاني  العذد /رابع الوجلذ ال / رابعتهجلت الذراساث الوستذاهت . . السنت ال

 

 

 

 

 

737 

(واذ يعقققد التوافقققذ بمنابقققة العمليقققة التقققي يجقققاوح فيهقققا الفقققرد اا يعقققال  باجقققاح 106976و
ويئققققققيطر علققققققى تحققققققدياح الحيققققققاة ويواجههققققققا وذلققققققت بائققققققتتدا  العديققققققد مققققققا ا ئققققققاليو 

 قققدرة الفقققرد علقققى مواجهقققة  واائقققتراتيجياح  المتاوعقققةو اذ  اا التوافقققذ الئقققوي ي قققير القققى
الم قق) ح حققاح ظهور ققا ومحاولققة ايجققاد الحلققوح الماائققبة لهققا بااعتمققاد علققى ام)ااياتققل 

 :اعداا على فه  عملية التوافذ و يو دراتل وتبراتل المعرفيةو ويم)ا تحديد ةفتيا تئ
 : ت ير الى اا عملية التوافذ تتطلو تمييرا ماائبا ما الفرد االولى
ر الققى اا الفققرد يطققور ااماطققا متئقققل مققا التوافققذ مقق  التميققراح التققي تحققدث : ت ققيالثانيةةة

 ( 1و 6999وذلت بائتتدا  ائتراتيجياح معياة ااجحة   ئليماا والمايزحو 
ولفه  مفهو   التوافذ فاال ابد ما ايهاح الفروذ بيال وبيا )ح ما الت)يف والمواومقةو 

التوافققققذ بعمليققققة تفققققض التققققوتر الققققى ارتبققققاط  6990وفققققي  ققققذا المجققققاح ي ققققير الطحققققاا
والققتتلص مققا القلققذ  بتقق ف الت)يققف الققذي يققدح علققى ااققواع الئققلوت التققي يبققذلها الفققرد 
لمواجهة الموا ف المجددة في الحياة وعليل فاا مفهو  التوافذ اع  ما الت)يقفو فقالتوافذ 
عمليقققة مت)املقققة تاطقققوي فقققي الققققدرة علقققى اص قققباع المقققاظ  لحاجقققاح الفقققرد فهقققو يتهقققما 

فققاع  متةقق  بققيا ال ققتص والبيلققة )ققح ماهمققا يقق نر فققي ااتققر ويفققرض عليققل مطالققو ت
)ما يت نر بقلو وأحيااقا يحققذ ال قتص الت)يقف حقيا يرهقل ويتقبقح الظقروف التقي تفقوذ 
 درتقققلو وفقققي احيقققاا اتقققرى يتحققققذ ذلقققت الت)يقققف توافقيقققا بقققيا  قققذيا المقققو فيا المتققققابليا 

(و لققذا 37و6991 ققذا التوافققذ  متيمققرو   وي)ققوا ئققوو الت)يققف اتفا ققا فققي الوةققوح الققى
فاا محاولة فه  تقدير الط و لجودة الحياة الجامعية وادرا)ه  لها يعد تطقوة مهمقة فقي 

 (  647و 6975ئبيح فه   ذه المرحلة ومتطلباتها   زيورو
 اىداف البحث

 يهدف البحث الحالي الى تعرف
 جودة الحياة الجامعية لدى طلبة  الجامعة  -6
ذ)ور لبة الجامعة وفقا لمتمير الجاس  جودة الحياة الجامعية لدى ط الفروذ في -1

 اااث( –
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 التوافذ اا)اديمي لدى طلبة الجامعة -3
 –الفروذ في التوافذ اا)اديمي لدى طلبة الجامعقة وفققا لمتميقر الجقاس  ذ)قور  -4

 اااث(
 الع  ققة اارتباطيققة بققيا  جققودة الحيققاة الجامعيققة  والتوافققذ اا)ققاديمي لققدى طلبققة -5

 الجامعة 
 حدود البحث

 -1067يتحققدد البحققث الحققالي بطلبققة جامعققة بمققداد مققا الققذ)ور واااققاث للعققا  الدرائققي 
1068  

 تحديد المصطمحات
 اوا: جودة الحياة الجامعية و د عرفها )  ما

 5005عبد المعطي  -
ااهققا التعبيققر عققا الر ققي فققي مئققتوى التققدماح الماديققة وااجتماعيققة والافئققية التققي تقققد  

المجتمقق و و قي التققي تعبقر عققا اقزوع اافققراد احقو امققط حيقاة يتميققز بقالترفو و ققذا   فقراد
الققامط يم)ققا اا يتحقققذ فققي المجتمعققاح التققي ائققتطاعح حققح )افققة م ققا)لها المعي ققية   

 (65و1005عبد المعطيو 
 5006منسي وكاظم -

تق ح مقا حالة  عورية تجعح الطالو يرى افئل  ادر على ا قباع حاجاتقل المتتلفقة مقا 
يتقققوفر لديقققل مقققا  قققدراح وام)اايقققاح فقققي هقققوو الظقققروف المحيطقققل بقققل  مائقققي و)قققاظ و 

 (66و 1006
 التعريف النظري:

عقققا طريقققذ  المتتلفقققةحالقققل  قققعوريل تجعقققح الفقققرد يقققرى افئقققل  قققادر علقققى أ قققباع حاجاتقققل 
المحقيط بقل  البيليقةائتنمار طا اتل وام)ااياتقل مق  حئقا ادارتقل للو قح فقي ظقح الظقروف 

 ل الى ادرا)ل لمعاى الحياة واائتمتاع بها   ي دي ب
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التقققي يحةقققح عليهقققا المئقققتجيو علقققى  ال)ليقققة الدرجقققةامقققا التعريقققف ااجرالقققي: يقةقققد بقققل 
  الجامعيةمقياس جودة الحياة 

 ثانيا: التوافق األكاديمي 
 و د عرفل )  ما 

 5022كباجو  -
ااتقريا مقا تق ح   درة الفرد على ت)ويا ع  اح وةدا اح ب )ح مئتمر وت)يفل  مق 

تققققبله  واحتقققرامه  والتفاعققققح معهققق  وا امققققة ع  قققاح اجتماعيقققة ئققققليمل معهققق    )باجققققة و 
 (17و1066

 5008الخوخي  -
 ققو اااقققدماج اايجقققابي مققق  القققزم و وال ققعور احقققو اائقققاتذه بقققالمودة واصتقققاو وااحتقققرا  

مققواد الدرائققل واا ققترات فققي اوجققل الا ققاط ااجتمققاعي بالجامعققة وااتجققاه الموجققو احققو 
و 1008وحئقققا ائقققتنمار الو قققح واص بقققاح علقققى مقققواد الدرائقققة بقققداف  ايجقققابي  التقققوتيو 

37 ) 
:  و  درة الفرد على ااادماج ااجتماعي م  ااتريا وت)ويا ع  قاح التعريف النظري

ةققدا ل ب قق)ح مئققتمر مققا تقق ح تقققبله  واحتققرامه  والتفاعققح معهقق  واا ققترات فققي اوجققل 
بققداف   الدرائققةوحئققا ائققتنمار الو ققح واا بققاح علققى مققواد  بالجامعققةاعي الا ققاط ااجتمقق

 ايجابي 
التققي يحةققح عليهققا المئققتجيو علققى  ال)ليققة الدرجققة: يقةققد بققل امةةا التعريةةف االجرا ةةي

 مقياس التوافذ اا)اديمي 
 الفصل الثاني :
 االطار النظري 

 الدراسات السابقو
 جامعيو*النظريات المفسرة لمفيوم جودة الحياة ال
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 اققات ال)نيققر مققا الاظريققاح  التققي وهققعح لتفئققر التوافققذ لققدى ا فققراد وبطبيعققة الحققاح 
 يةعو ئرد ا بالتفةيحو ول)ا يم)ااا اا ا ير الى ا مها )ما يلي:

 (Veenhoven,2000اظرية فياهوفا  -6
 و و اموذج لتفئير جودة الحياة م)وا ما اربعة مفا ي  مرتبة  )اآلتي

 (: وياقئ  الى بعديا أئائييا  ما:Life Chanceفرص الحياة -أ
(: واالبا" مةطل  جقودة الحيقاة Outer Qualitiesالجودة في البيلل التارجية  -

 يئتتد  بهذا المعاى 
(: و ي ت ير الى البيلل الداتليل للفقرد Life Abilityالجودة المابنقة ما الداتح  -

 طريقة أفهح ما ام)اااح و دراح تم)ال ما مجابهة الم ) ح الحياتية ب
 (وتاقئ  الى:Life Resultsاتال  الحياة  -و 

و قي ت قير القى جقودة الحيقاة مقا تق ح  Utility of Lifeالفالقدة او المافعقل    -
المحةققلل والتققي يم)ققا الح)قق  عليهققا فققي هققوو  ققي  الفققرد والبيلققلو اي ائققتم ح 

 البيلل التارجيل والتي تمنح ر يل الحياة على ااها جيده 
قققدير الحيققاة: وت ققير الققى جققودة الحيققاة )مققا يرا ققا الفققردو حيققث التقققدير تقققدي  او ت -

  الذاتي لها منح الئعادة ال تةيةو الرها عا الحياة
 اظرية فات  ودح واتروا -1

حيث ت ير  ذه الاظرية الى اال يم)ا تفئير جودة الحياة ما ت ح ن نة ابعاد ائائيل 
 و ي )ااتي:

الهاقاو و والرهقا عققا الحيقاة و الئقعادهو معاققى  جقودة الحيقاة الذاتيقل: وتتمنققح فقي -
 الحياة 

جققققودة الحيققققاة الموهققققوعيل التارجيققققل: وتتمنققققح فققققي التاظققققي  البيولققققوجي و ادرات  -
 اام)اااح الحياتيةو ااجاز الحاجاح و المعايير النقافية 

  الوجل البيولوجي الذي ي ير الى الوجود الب ري -
  النظريات المفسره لمفيوم التوافق 
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ال)نيققر مققا الاظريققاح  التققي وهققعح لتفئققير التوافققذ لققدى اافققراد وبطبيعققة الحققاح   اققات
 يةعو ئرد ا بالتفةيحو ول)ا يم)ااا اا ا ير الى ا مها )ما يلي:

  Psycho-analyses theoryنظرية التحميل النفسي -2
يققرى فرويقققد اا عمليققة التوافقققذ االبققا" مقققا ت)ققوا ا قققعوريل اي اا الفققرد ايعقققي اائقققباو 
الحقيقيققل لل)نيققر مققا ئققلو)ياتلو فال ققتص المتوافققذ  ققو مققا يئققتطي  ا ققباع المتطلبققاح 
الهرورية للهو بوئالح مقبولل اجتماعيا"و اي اا التوافذ يتحقذ عادما  ت)وا اااقا عاقد 
الفرد بمنابة المدير المافذ لل تةيةو فهو الذي يئيطر على )ح ما الهو واااا ويقتح)  

اعققح مقق  العققال  التققارجي تفاعققح تراعققى فيققل مةققلحتل ال تةققيل فيهمققا ويققدير حر)ققة التف
بائقر ا  فبققاداو اااققا لوظالفققل فققي ح)مققل واتقزاا يئققود ااائققجا  ويتحقققذ التوافققذو امققا اذا 
تتلى عا  در ا)بر مما يابمي ما ئلطاال للهو او ل اا ااعلى او للعال  التارجي فاا 

وافققذ وبالتققالي ظهققور ااعققراض المرهققيل ذلققت يقق دي الققى ااعققدا  ااائققجا  والققى ئققوو الت
حيقققث يقققرى فرويقققد اا العةقققاو والقققذ اا مقققا  مقققا اا عبقققاره عقققا  ققق)ح مقققا ا ققق)اح ئقققوو 
التوافذو ويقرر اا الئماح اائائيل لل تةيل المتوافقل تتمنح في ن نة ئماح  ي  وة 

 (31و 1003ااااو القدرة على العمحوالقدرة على الحو عئيريو
 وجهاح الاظر التحليليل والتي ا)دح في المالقو علقى ا ميقة العوامقحوبعد فرويد تعددح 

(اا التوافقذ  قو Eidelberg ااجتماعيل وفاعلية ااااو فعلى ئبيح المنقاح يقرى  ايقدلبرج
ت)امققح الحاجققاح المريزيققل ومتطلبقققاح اااققا ااعلققى وتلققت مهمقققة اااققا وذلققت عققا طريقققذ 

 ( Eidelbergوp.45    :1968التعل  واتتبار الوا     
 النظريو السموكيو: -5
رفققض  باادورا( ققذا التفئققير الئققلو)ي ال) ئققي)ي الققذي يقققوح بت قق)يح طبيعققة ااائققاا   

بطريقة اليل مي)ااي)يقة حيقث ا)قد اا ال)نيقر مقا الوظقالف الب قريل تقت  والفقرد علقى درجقل 
تفاعقح عالية ما الوعي واادراتو )ما ا)د ايها" باا الئلوت وئقماح ال تةقية اتقاج لل

المتبقادح بققيا ن نقة عوامققح  قي المنيققراح وتاةقة ااجتماعيققة ماهقا   الامققاذج( والئققلوت 
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اصائااي والعملياح العقليقة وال تةقيةو)ما اعطقى وزاقا" )بيقرا" للقتعل  عقا طريقذ التقليقد 
 ولم اعر ال)فايل الذاتيلو حيث يعتقد اا لم اعر ال)فايل انر ا المبا ر

ة او اير التوافقية الم ديل الى ال)قف  عقا الا قاطو)ذلت يقرى في ت)ويا الئماح التوافقي
اا ئققوو التوافققذ فققي مواجهققة المو ققف الجديققد يرجقق  الققى عققد  )فققاوة اائققتجاباح القديمققل 
وعد  القدرة على تعل  ائتجاباح ا)نر مواومة م  حياة الفرد   ويقو  مفهو  التوافذ عاقد 

اداح الماائقققبة والفعالقققة فقققي معاملقققة الئقققلو)ييا علقققى ا)تئقققاو الفقققرد لمجموعقققل مقققا العققق
ااتققريا والتققي ئققبذ اا تعلمهققا الفققرد وادح الققى تفققض التققوتر عاققده او ا ققبعح دوافقق  
وحاجققاح وبققذلت دعمققح واةققبحح ئققلو)ا"  يئققتدعي الفققرد )لمققا و ققف فققي ذلققت المو ققف 

 (34و 1006مرة اترى  عودة و 
 النظريو االنسانية: -3

بطبعل ومطالبل تتفذ مق  مطالقو المجتمق و و قو حقر ترى  ذه الاظرية اا ااائاا تير 
اارادة فققي اتتيققار افعالققل التققي يتوافققذ بهققا مقق  افئققل ومقق  مجتمعققلو وعاققده القققدرة علققى 
تحمققح مئقق ولية  ققذا الئققلوت المقبققوح اجتماعيققا"وويتوافذ توافقققا حئققاا"م  افئققل ومجتمعققل 

وجهققققة اظققققر  )ققققارح  وا يتوافققققذ توافقققققا" ئققققيلا"اا اذا تعققققرض لهققققموط فققققي بيلتققققلو فمققققا
روجقرز(اا الققذاح ااائقااية  ققي المحقرت اائائققي للئقلوت ااهققا حجقر الزاويققل فقي باققاو 
 تةقققية الفقققردو وتت)قققوا القققذاح عاقققده مقققا القققذاح الوا عيقققلو القققذاح ااجتماعيقققلو القققذاح 
المناليققل فققاذا مققا اتفقققح الققذاح الوا عيققل للفققرد مقق  الققذاح ااجتماعيققل والققذاح المناليققل فااققل 

بالتوافذ مق  افئقل ومق  المجتمق  القذي يعقيش فيقلو امقا اذا )قاا  اقات تاقافر وعقد  ي عر 
تطابذ بيا الذواح فاا ئوو التوافذ وعد  ااتزاا  و الذي ئيئود حياة الفردو )ما يقرر 
روجرز اا ال)الااح الب ريل تجا قد لتحقيقذ ااتئقاذ بقيا التبقراح وةقورة القذاح و فمقا 

ا ف التي تتفذ م  مفهقو  القذاح بالقدتوح فقي القوعيو امقا المحتمح اا الااس تئم  للمو 
التبراح الةراعيل فهي عرهل اا تماعل ما الدتوح في ال عورو ولما   ذه الحوادث 
مقققا القققدتوح يلجققق  اافقققراد ئقققييو التوافقققذ للقيقققا  بقققدفاعاح ةقققلبل فالتوافذ يتحققققذ عاقققدما 

دمققق  )قققح التبقققراح ي)قققوا مفهقققو  القققذاح ةقققورة القققذاح م)واقققل او م ققق)لل بحيقققث يم)قققا 
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الجئققديل واادرا)يققة والحئققية للفققرد بةققورة رمزيققل مقق  ةققورة الققذاح هققما ع  ققة توافققذو 
اي دم  او ادتاح )ح تبراح الفقرد مق  مفهقو  القذاح و وي)قوا  اقات ئقوو توافقذ عاقدما 
يا)ر الفرد التبراح او ايرمز ا هقما بايقة القذاح ئقواو )ااقح  قذه التبقراح حئقية  تيقة 

اس او جئديل  تية ما داتح الجئد  امقا  مائلو(في قير القى اا التوافقذ عا طريذ الحو 
مرتبط بتحقيذ الذاح واا ال)الا الحي يا ط ليحقذ ا باعا" لحاجاحو حيث ياقدف  الفقرد 
ا ققباع الحاجققاح ااوليققل او الفئققيولوجيل فققاذا ا ققبعها اتتفققح مققا مجققاح دافعيتققل لتفئقق  

ذا ا ب   ذا المئتوى ايها" اتتفى وافئ  المجاح المجاح للمئتوى النااي ما الدواف و فا
للمئققققتوى النالققققث و )ققققذا      ويققققرى مائققققلو اا ئققققلوت ااائققققاا مح)ققققو  بالققققدواف  ايققققر 
الم ققبعل ااهققا دوافقق  تظققح تعمققح وتوجققل ئققلوت الفققردو فققالفرد الققذي يبحققث عققا التقققدير 

اف)ر فقي التققدير وااحتقرا  مقا ااتقريا  قد ا قب  دافق  الجقوع ولقو لق  ي قب   قذا القداف  مق
وااحتقققرا  ولةقققرف  مقققل القققى البحقققث عقققا الطعقققا  اواو )مقققا يقققرى ايهقققا" اا ال قققتص 
المتوافققذ يتةققف بالتلقاليققل وتقبققح الققذاح وادرات الوا قق  واائققتق ح والع  ققاح القويققل مقق  

 (   93و 1060عدد متتار ما ااةد او مةطفىو 
 الدراسات السابقة 

 جامعيةاوال: دراسات عن جودة الحياة ال
 الدرائاح العربية -6
 5006دراسة ابراىيم وصديق  -
اجريح  ذه الدرائة في جامعة الئلطاا  ابوسو و قد  قدفح الدرائقة القى معرفقة  -

دور ااا ققطة الرياهققية علققى مئققتوى جققودة الحيققاة لققدى طلبققة جامعققة الئققلطاا 
 قققابوس فقققي هقققوو متميقققري الجقققاس والتتةقققص  ولتحقيقققذ  قققدف البحقققث طبقققذ 

( طالبققا وطالبققةو 613اة علققى طلبققة الجامعققة البققال  عققدد    مقيققاس جققودة الحيقق
( طالبقا 60( طالبا وطالبة ما الذيا يمارئوا ااا طة الرياهقية و  63ماه   

وطالبققققة مققققا القققققذيا ا يمارئققققوا ااا قققققطة الرياهققققيةو وبعقققققد تاحليققققح البيااقققققاح 
احةقققاليا توةقققلح الدرائقققة القققى وجقققود فقققروذ ذاح دالقققل فقققي جقققودة الحيقققاة بقققيا 
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طلبقة ولةققال  القذيا يمارئققوا ااا قطة الرياهققية  )مقا تبققيا وجقود فققروذ فققي ال
الةققحة الافئققية وجققودة التعلققي  وجققودة الجااققو العققاطفي وجققودة الحيققاة اائققرية 
وااجتماعيققة وجققودة ائقققتنمار الو ققح وعقققد  وجققود تققانير داح فقققي متميققري الاقققوع 

 ( 63-1006والتتةص  ابرا ي  وةديذو 
  5008دراسة سميمان  -

اجريققح  ققذه الدرائققة فققي الممل)ققة العربيققة الئققعودية و و ققد  ققدفح التعققرف علققى مئققتوى 
جققققودة الحيققققاة لققققدى طقققق و جامعققققة تبققققوت فققققي الممل)ققققة الئققققعودية فققققي هققققوو متميققققري 

ادبقققي( والتققققدير الدرائقققي   جيقققدو جيدجقققداو مقبقققوح( و قققد ائقققتتد   -التتةقققص  علمقققي
قل على عياقة مقا الطلبقة بلق  عقدد ا الباحث مقياس جودة الحياة الذي اعد ما  بلل وطب

( تتةققص علمققيو وبعققد 330( تتةققص ادبققي و  469( طالبققا جامعيققا مققاه   649 
 معالجة لبياااح احةاليا تبيا ااتي:

اا مئتوى جودة الحياة  التعليميقة وجقودة ادارة الو قح ومتوئقط فقي بعقد الةقحة العامقةو 
تعقزى لمتميقر التتةقص ولةقال  )ما ا ارح الدرائة الى وجود فروذ فقي جقودة الحيقاة 

 ( 667-1008المتتةص العلمي   ئليمااو
 ثانيا: دراسات عن التوافق االكاديمي

 دراسات عربية -2
 2999دراسة سممان والمنيزل  -

اجريقققح  قققذه الدرائقققة فقققي جامعقققة الئقققلطاا  قققابوس فقققي ئقققلطاة عمقققااو و قققد  قققدفح القققى 
مققا تقق ح باققاو مقيققاس  التعققرف علققى درجققة التوافققذ لققدى طلبققة جامعققة الئققلطاا  ققابوس

(طالبقا وطالبقة 6116اعد لهذا المرض و قد اجريقح  قذه الدرائقة علقى عياقة ت لفقح مقا  
مقققا مجتمققق  الدرائقققة المتمنقققح ب)ليقققاح جامعقققة الئقققلطاا  قققابوسو وبعقققد تحليقققح البيااقققاح 

 احةاليا بايح اتال  الدرائة ما يلي:
 تتمت  عياة الدرائة بالتوافذ اا)اديمي على جمي  ابعاده  -6
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وجود فروذ معاوية في بعد التوافذ ال تةي والبعد ال)لي   التوافذ العا ( بيا  -1
 (148-6999الذ)ور وااااث ولةال  الذ)ور   ئليماا والمايزح و 

 5008دراسة الخوخي  -
اجريح  قذه الدرائقة علقى طلبقة )ليقة التربيقة الرياهقية فقي جامعقة الموةقحو و قد  قدفح 

ا)اديمي لدى طلبة )لية التربية الرياهقية فقي جامعقة الى التعرف على مئتوى التوافذ ا
الموةح و د ت  تطبيذ مقياس التوافذ اا)اديمي القذي اعقده الباحقث لهقذا المقرض علقى 

( طالبققا وطالبققة وبعققد تحليققح البيااققاح احةققاليا توةققلح 470عياققة مققا الطلبققة بلمققح  
يتمتعقوا بمئقتوى توافقذ الدرائة الى اا طلبة )لية التربية الرياهية في جامعة الموةح 

ا)قققاديمي ايجقققابي يعطقققيه  القققداف  للعطقققاو والتفاعقققح مققق  بيلقققته  الدرائقققية و قققد تققق  تحقيقققذ 
 ( 175-1008الاجاح في الحياة الدرائية  في المجتم  الجامعي  التوتيو

 الفصل الثالث
 اجراءات الدراسة

 لتحقيق اىداف البحث تم اجراء االتي: 
 مجتمع الدراسة:  -2

 الدرائة ما طلبة جامعة بمداد / مجم  الجادريةيت)وا مجتم  
 عينة البحث -5
( طالبقًا وطالبققة ومقا اربق  )ليققاح  قي  الهادئقةو العلققو و 656عياقة البحققث مقا   تألفةت

( طالبققا" وطالبققل مققا )ققح )ليققل فققي جامعققة 39العلققو  الئيائققيةو التربيققة للباققاح( وبوا قق  
اا  ذا الحج  الماائو للبحث الحالي بمداد ت  اتتايار   ع واليًاو و د وجدح الباحناح 

فققي هققوو حجقق  عياققاح الدرائققاح الئققابقة التققي ائققتهدفح باققاو مقققاييس للجققودة و فهققً  
( افقراد ل)قح فققرة مقا فققراح المقيقاس 5عا ذلت ا ترح ااالي اا ايققح حجق  العياقة عقا  

 ة ( يوه  وةف العيا6الل  والجدوح  المطلوو با
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 (6الجدوح                                        
 وةف عياة البحث ما حيث الجاس والمرحلل الدرائيل موزعل على ارب  )لياح في جامعة بمداد

 تطواح بااو المقياس:  -3
والمعققققروف اا عمليققققة باققققاو اي مقيققققاس يمققققر بعققققدة تطققققواح ائائققققية تتمنققققح بققققالتتطيط 

راتقققلو مقققدى ةققق حيتهاو اجقققراو تحليقققح للفققققراح وائقققتتراج الةقققدذ للمقيقققاسو ةقققيااة فق
والنباح  ولمرض اعقداد فققراح مقيقاس جقودة الحيقاة الجامعيقة  امقح الباحنقاح بقااط ع 
على عدد ما المققاييس الئقابقة التقي اعقدح لقيقاس مفهقو  جقودة الحيقاة الجامعيقةو وبعقد 

( 11البقاحنتيا باعقداد وةقيااة   ااط ع على تلت المققاييس والدرائقاح الئقابقة  امقح
فقرة بائلوو العباراح التقريرية بحيث تةقف الفققرة حالقة المئقتجيو اتجقاه ممارئقة يققو  

( بقدالح  قي   اوافقذ ب قدةو اوافقذو ايقر مت )قدو ا 5بها و )ما ت  وهق  امقا  )قح فققرة  
د اا تقق  ( علققى التققوالي  وبعقق5و4و3و1و6اوافققذو ا وافققذ ب ققدة( يقابلهققا ئققل  الققدرجاح  

( تققق  عرهقققها علقققى مجموعقققة مقققا 6( فققققرة /  ملحقققذ11اعقققداد فققققراح المقيقققاس البالمقققة  
التبقققراو فقققي علققق  القققافس وذلقققت ائقققتتراج الةقققدذ الظقققا ري المتهقققما وهقققوح الفققققراح 
ومقققدى ةققق حيتها لقيقققاس مفهقققو  الجقققودة فقققي هقققوو ا قققداف البحقققث اوًا وتحديقققد مفهقققو  

 الجودة ناايًا  
و وتحليلهققا إحةققاليا تقق  اابقققاو علققى جميقق  فقققراح المقيققاسو )مققا وبعققد جمقق   راو التبققرا

 امققح البققاحنتيا بائققتتراج القققوة التميزيققة للفقققراح بائققتتدا  ائققلوو العياتققيا المئققتقلتيا 

 الجاس         ال)ليل      
 ذ)ر          اانى  

 المرحلة الدرائيل           
 ااولى    الناايل      النالنل      الرابعل 

المجمققققققققققققققققققوع 
 ال)لي 

 39 23 22 8 7 55 27 اليندسو
 39 23 23 7 6 50 29 العموم

 39 22 20 9 9 32 8 العموم السياسيو
 التربيو لمبنات

 

39 8 25 9 20 39 
 256 47 43 36 30 225 44 المجموع الكمي
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( ائقتمارة علقى وفقذ ااوزاا 656بعد اا اةقبحح ائقتماراح المئقتجيبيا البقال  عقدد   
  تحديقد الدرجقة ال)ليقة التقي حةقح عليهقا )قح المعطاة والتي تمح اا ارة اليها ئقابقًا وتق

%( للعليا والدايا وبقذلت تق  تحديقد 17مئتجيو ن  رتبح درجاته  تاازليًا واتتيرح ائبة  
مجمققوعتيا بققا)بر حجقق  وا ةققى تمققايز مم)ققا   وبهققذا ااجققراو ي)ققوا عققدد اائققتماراح 

اتتبار التقالي ( ائتمارة و )ما  امح الباحنتيا بتطبيذ ا84التي تهعح للتحليح  ي  
لعياتيا مئتقلتياو اتتبار الفرذ بيا متوئطاح درجاح المجموعتيا العليا والقدايا علقى 
)ح فققرة مقا فققراح المقيقاس  و قد عقدح القيمقة التاليقة المحئقوبة م  قرًا لتمييقز )قح فققرة 

 (  6996( تئاوي  81ما الفقراح عا طريذ مقاراتها بالقيمة الجدولية ودرجة الحرية  
( ائقتمارة اي 41وفي هوو  ذه اصجراو فقد بل  عدد اائتماراح ل)ح مجموعة         

( ائقتمارة 84اا عدد اائتماراح التي     تهعح ل)ح للتحليح ل)ح المجموعتيا  قي  
( درجققققة واعلققققى درجققققة  ققققي 11علمققققًا اا اداققققى درجققققة يحةققققح عليهققققا المئققققتجيو  ققققي  

ا مئققتقلتيا اتتبقار دالققة الفققرذ بققيا متوئققط ( وبائقتتدا  ااتتبققار التققالي لعياتققي660 
( و ققد 11درجققاح المجمققوعتيا العليققا والققدايا علققى )ققح فقققرة مققا فقققراح المقيققاس البالمققة  

 عدح الفقراح التي حةلح على  يمة 
( فقققق )نر فقققققراح مميققققزة ل)واهققققا ذاح دالققققة إحةققققالية عاققققد مئققققتو ة دالققققة 6996تاليققققة  

 ( 35و 6990يرزو ( يوه  ذلت    ما1( والجدوح 0905 
 (5الجدول )                                                

 القوة التميزية لفقرات مقياس جودة الحياة
 القيمت التائيت المجموعت الدنيا المجموعت العليا رقم الفقرة

االنحررررررررررررررررررررررررا   المتوسط

 المعياري

االنحررررررررررررررررررررررررا   المتوسط

 المعياري

1 07,4 47,0 2713 1733 ,747 

3 07,2 4774 2740 1734 6738 

2 0786 4784 2743 1723 878, 

0 0782 4783 3764 1720 ,763 
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7 0706 4782 3734 1738 ,716 

8 0784 4783 3763 1717 6780 

, 0723 47,4 3723 1712 377, 

6 0701 4764 3784 1738 ,7,1 

3 0721 4761 3764 1714 ,747 

14 0706 47,, 373, 1722 873, 

11 0720 4767 37,2 1730 8763 

13 0723 47,2 3763 1733 ,744 

12 074, 476, 373, 1721 0707 

10 0731 4734 2743 1737 0730 

17 0738 4764 271, 1738 0786 

18 0713 1744 37,2 1723 7782 

1, 0710 1741 37,4 1726 772, 

16 0744 1744 3772 1723 7780 

13 2734 1712 2710 1704 378, 

34 2764 1716 3733 1703 2742 

31 2701 1702 3728 1731 277, 

33 2737 1734 37,6 1703 0743 

 مؤشرات صدق وثبات مقياس جودة الحياة الجامعية لمطمبة:  -4
 Validityأواًل: الصدق 

 و د تحقذ في مقياس جودة الحياة الجامعية اوعاا ما الةدذ  ما: 
 الصدق الظاىري:  .2

اققققوع مققققا الةققققدذ عققققا طريققققذ فقققققراح المقيققققاس علققققى مجموعققققة مققققا و ققققد تحقققققذ  ققققذا ال
المتتةيا في عل  الافس للح)  على مدى ة حيتها في  ياس التاةية المراد  يائها 

 Allen and Yen,1979,p.46  ) 
 Construct  Validityالصدق البنا ي  .5

 يائققهاو  ويقةققد بققل تحليققح درجققاح المقيققاس ائققتاادًا الققى الباققاو الافئققي للتاةققية المققراد
ويعد المقياس الحقالي ةقادذ بااليقًا اذا )ااقح المعلومقاح التقي يزوداقا بهقا تع)قس مفهقو  

 جودة الحياة الجامعيةو و د تحقذ ذلت ما ت ح: 
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 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس. -
المقياس الذي تاتتو فقراتل على وفذ  قذا الم  قر يمتقات ةقد ًا بااليقًا والةقدذ الباقالي 
ُيعققد متققوافرًا فققي مقيققاس جققودة الحيققاة الجامعيققة علققى وفققذ م  ققراح ع  ققة درجققة القفققرة 

 (  يوه  ذلت   3بالدرجة ال)لية للمقياس والجدوح   
 (3الجدول )                                              

 مبةمعامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس جودة الحياة الجامعية لمط

 الفقراث
معامررررر  

 اإلرتباط
 الفقراث

معامرررررر  

 اإلرتباط
 الفقراث

معامرررررر  

 اإلرتباط
 الفقراث

معامرررررر  

 اإلرتباط

1 4703 , 4773 12 4727 13 4720 

3 4723 6 4770 10 4700 34 4720 

2 4774 3 4706 17 4703 31 472, 

0 4773 14 4702 18 4707 33 4722 

7 4774 11 4708 1, 4703   

8 4770 13 4708 16 4701   

 (81( ودرجة حريل  05و0( عاد مئتوى دالة  11و0 يمة معامح اارتباط الجدوليل     
 Reliabilityثانيًا: الثبات 

( والمقيققاس النابققح مونققوذ Marshall,1972,p.104 ققو ااتئققاذ فققي اتققال  المقيققاس  
 ل تئاذ الداتلي   بل ويعتمد عليلو و د تحقذ في المقياس النباح بطريقة الفا)رواباخ

 معامح الفا ل تئاذ الداتلي -
 جققح ائققتتراج النبقققاح لمقيققاس جققودة الحيقققاة الجامعيققة تقق  تطبيقققذ المقيققاس علققى عياقققة 

( مئقققتجيبًا نققق  ائقققتتدمح معادلقققة الفقققا )روابقققاخو و قققد بلققق  656البحقققث ال)ليقققة البالمقققة  
 (  0971معامح نباح الفا لمقياس جودة الحياة  

 كاديمي:مقياس التوافق اال 
( 34 امققح الباحنققاح بعققد ااطقق ع علققى الدرائققاح واادبيققاح الئققابقة باعققداد وةققيااة  

( اما بدالح ااجابة فقد تق  وهق  تمئقة بقدالح امقا  )قح فققرة  قي  اوافقذ 1فقرة / ملحذ/
( 691939495ب دةو اوافقذو ايقر متا)قدو ا اوافقذو ا اوافقذ ب قدة( يقابلهقا ئقل  درجقاح  
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بهذه الطريقة يت  حئاو الدرجة ال)لية للمئتجيو في هوو اجاباتقل علقى على التواليو و 
جميققق  الفققققراح ومقققا الااحيقققة الاظريقققة فققق ا أعلقققى درجقققة يحةقققح عليهقققا المئقققتجيو  قققي 

 ( درجة  34( درجة واداى درجة  ي  670 
 صالحية الفقرات:  .2

ابقل عاقلو تق  بعد اااتهاو ما اعداد المقياس ب )لل ااولقي مقا حيقث فقراتقل وبقدالح ااج
عرهققل علققى مجموعققة مققا التبققراو المتتةققيا فققي التربيققة وعلقق  الققافس  بهققدف تقققدير 
مدى ة حية الفقراح لقيقاس متميقر التوافقذ اا)قاديميو وفقي هقوو الم حظقاح واآلراو 

%( 80التي ابدا ا التبراو ت  تعديح بعض الفققراح التقي لق  تحةقح علقى ائقبة موافققة  
 ( فقرة   34ا فقد ت  اابقاو على جمي  فقراح المقياس البالمة  ف )نر ما التبراوو وبهذ

 تحميل الفقرات:  .5
 امقققح الباحنقققاح بتطبيقققذ مقيقققاس التوافقققذ اا)قققاديمي علقققى عياقققة البحقققث البقققال  عقققدد   

 (و وبعد  ذا ااجراو  امح الباحناح بااتي: 656 
  تحديد الدرجة ال)لية ل)ح مئتجيو على مقياس التوافذ اا)اديمي   6
 ترتيو اائتماراح ما اعلى الى اداى درجة    1
% مقا 17% ما اائتماراح الحاةلة علقى القدرجاح العليقا و 17تحديد ائبة   3

اائقققتماراح الحاةقققلة علقققى القققدرجاح القققداياو حيقققث اا  قققذا ااجقققراو يقققوفر لاقققا 
مجموعتيا با)بر حج  وا ةى تمايز مم)ا للمقياس  وبهذا ااجراو ي)وا عقدد 

( يوهق  ذلقت  4( ائتمارة والجدوح  84تي تهعح للتحليح  ي  اائتماراح ال
و د  امقح البقاحنتيا بتطبيقذ ااتتبقار التقالي لعياتقيا مئقتقلتياو اتتبقار الفقرذ 
بقققيا متوئقققطاح درجقققاح المجمقققوعتيا العليقققا والقققدايا علقققى )قققح فققققرة مقققا فققققراح 

مقا الفققراح المقياس  و د عدح القيمة التالية المحئقوبة م  قرًا لتمييقز )قح فققرة 
 (  6996( تئاوي  81عا طريذ مقاراتها بالقيمة الجدولية ودرجة الحرية  
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 (4الجدول )
 القوة التميزية لفقرات مقياس التوافق االكاديمي

 القيمت التائيت المجموعت الدنيا المجموعت العليا رقم الفقرة

 االنحرا  المعياري المتوسط االنحرا  المعياري المتوسط

1 2787 172, 3743 4764 8733 

3 2733 171, 1737 4700 14714 

2 2767 1721 3744 4700 6770 

0 2772 1720 3743 4773 87,1 

7 2763 1712 3743 4781 6730 

8 27,4 1728 173, 4773 ,776 

, 2787 1722 374, 4771 ,743 

6 27,2 1724 3730 4788 8771 

3 2734 1717 3723 4764 876, 

14 27,6 1731 3731 4787 ,730 

11 2734 1743 3713 4777 6733 

13 2763 4730 371, 4703 3730 

12 27,2 1711 3702 4782 8702 

10 2763 1733 3728 4728 8763 

17 2734 1734 3723 47,2 876, 

18 0743 171, 3723 4788 ,7,8 

1, 27,7 1713 3723 47,4 8733 

16 071, 1764 3720 4783 8748 

13 0740 1712 371, 4788 3714 

34 2772 1707 3738 4770 7732 

31 2787 1717 3738 4774 ,74, 

33 2763 1716 3728 4763 8703 

 مؤشرات صدق وثبات مقياس جودة الحياة الجامعية لمطمبة: 
 Validityأواًل: الصدق 

 تحقذ في مقياس التوافذ اا)اديمي اوعاا ما الةدذ  ما: 
 الةدذ الظا ري:   3

ولد تحمك هذا النىع من الصدق عن طريك  عرض فمرات الممياس  عىاً مومىعان مان 

المختصين في عىم النفس لىحكم عىً مدي صالحيتهس في لياس  الخسصاين الماراي ليس اهس 

(Allen and Yen,1979,p.46 .) 
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 Construct  Validityالصدق البنا ي  .4
الافئققي للتاةققية المققراد  يائققهاو ويقةققد بققل تحليققح درجققاح المقيققاس ائققتاادًا الققى الباققاو 

ويعد المقياس الحقالي ةقادذ بااليقًا اذا )ااقح المعلومقاح التقي يزوداقا بهقا تع)قس مفهقو  
 التوافذ اا)اديميو و د تحقذ ذلت ما ت ح: 

 ع  ة درجة الفقرة بالدرجة ال)لية للمقياس  -
والةقدذ الباقالي  المقياس الذي تاتتو فقراتل على وفذ  قذا الم  قر يمتلقت ةقد ًا بااليقاً 

ُيعد متوافرًا في مقياس التوافذ ا )اديمي على وفذ م  راح ع  قة درجقة القفقرة بالدرجقة 
 (  يوه  ذلت  5ال)لية للمقياس والجدوح  

 (5الجدول )                                            
 يمي لمطمبةمعامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس التوافق االكاد

 الفقراث
معامررررررر  

 اإلرتباط
 الفقراث

معامررررررر  

 اإلرتباط
 الفقراث

معامررررررر  

 اإلرتباط
 الفقراث

معامررررررررررررررر  

 اإلرتباط

1 4704 , 4406 12 4702 13 4773 

3 4780 6 4703 10 4774 34 4707 

2 4783 3 4771 17 4774 31 4708 

0 470, 14 4771 18 4772 33 4774 

7 4772 11 477, 1, 4706   

8 4777 13 4777 16 4706   

 (81( ودرجة حريل  05و0( عاد مئتوى دالة  11و0 يمة معامح اارتباط الجدوليل  
 Reliabilityثانيًا: الثبات 

( والمقيققاس النابققح مونققوذ Marshall,1972,p.104 ققو ااتئققاذ فققي اتققال  المقيققاس  
 واباخ ل تئاذ الداتلي  بل ويعتمد عليلو و د تحقذ في المقياس النباح بطريقة الفا )ر 

 معامح الفا ل تئاذ الداتلي -
اا معامققح الفققا يزوداققا بتقققدير جيققد للنبققاحو ويعتمققد  ققذا اائققلوو علققى اتئققاذ اداو الفققرد 

( و جقققح ائقققتتراج النبقققاح لمقيقققاس 79و 6986مقققا فققققرة القققى اتقققرى  نوراقققدايت و قققيجاو
( مئقتجيبًا 656يقة البالمقة  التوافذ اا)اديمي ت  تطبيقذ المقيقاس علقى عياقة البحقث ال)ل
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ن  ائتتدمح معادلة الفا )رواباخو و د بلق  معامقح نبقاح الفقا لمقيقاس التوافقذ اا)قاديمي 
 0974    ) 

 الفصل الرابع       
 عرض النتا ج ومناقشتيا    

لقققد ةققم   ققذه البحققث لتحقيققذ عققدد مققا اا ققداف )ققاا اولهققا باققاو مقيققاس لقيققاس مفهققو  
ة ومفهو  التوافذ اا)اديميو و د ت  عرض اجقراواح باقاو المققاييس جودة الحياة الجامعي

المذ)ورة في الفةح النالث وئقيت   اقا عقرض وماا  قة اتقال  البحقث المتعلققة باا قداف 
 اآلتية: 

 . تعرف جودة الحياة الجامعية لدى طمبة الجامعة. 2
بقققة اظهقققرح اتقققال  البحقققث اا متوئقققط درجقققاح جقققودة الحيقققاة الجامعيقققة لقققدى طل 

( درجة وبااحراف 76الجامعة الم موليا بالبحث في مقياس جودة الحياة الجامعية بل   
( درجةو وعاد مقاراة  ذا المتوئط  بالمتوئط الفرهي للمقيقاس 63903معياري مقداره  

( درجققةو وبائققتتدا  معادلققة ااتتبققار التققالي لعياققة واحققدة تبققيا اا القيمققة 66الققذي بلقق   
( درجقققة و قققي ذاح دالقققة احةقققالية عاقققد مئقققتوى دالقققة 66و9لمقققح  التاليقققة المحئقققوبة ب

( ممققا ي ققير الققى اا عياققة البحققث المتمنلققة بطلبققة الجامعققة تتمتقق  بجققودة الحيققاة 0905 
الجامعية و قذا يعقود القى الئيائقة التعليميقة المتبعقة التقي تاائقو حاجقاح الطلبقة وتحققذ 

 ( يوه  ذلت 5له  طموحاته  وا دافه و والجدوح  
 ( 5ول رقم )جد

 االختار التا ي اليجاد داللة الفروق بين متوسط درجات العينة الواحدة والمتوسط الفرضي لمعينات.
عررررردا   رررررراا 

 العينت

المتوسرررررررررررررررررررررط 

الحسررررررررررررررررررررررا   

 الحقيق 

االنحررررررررررررا  

 المعياري

المتوسررررررررررررط 

 الفرض 

مسرررررررررررتو   القيمت التائيت

 الداللت

 الجدوليت المحسو ت

178 ,8 12442 143 3481 1438 4447 
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. تعرف الفروق الفردية في جودة الحياة الجامعيةة لةدى طمبةة الجامعةة وفقةًا لمت يةر 5
 أناث(.  –الجنس )ذكور 

( ذ)قققر علقققى 44بلققق  المتوئقققط الحئقققابي لقققدرجاح عياقققة القققذ)ور البقققال  عقققدد     
( درجقةو 7991( درجة وبااحرف معيقاري مققداره  69936مقياس جودة الحياة الجامعية  

( أانقققى علقققى 663لققق  المتوئقققط الحئقققابي لقققدرجاح عياقققة اااقققاث البقققال  عقققدد ا  بيامقققا ب
( درجقققة وبائقققتتدا  63973( درجقققة وبققق احراف معيقققاري مققققداره  78958المقيقققاس افئقققل  

معادلققة ااتتبققار التققالي لعياتققيا مئققتقلتياو تبققيا اا الفيمققة التاليققة المحئققوبة  ققد بلمققح 
( ممققا ي قققير الققى وجقققود 0905مئققتوى   ( درجققة و ققي ذاح دالقققة احةققالية عاقققد4968 

فروذ فقي التمتق   بجقودة الحيقاة الجامعيقة لقدى عياقة البحقث ولةقال  اااقاث و قذا يعقود 
القققققى اا اااقققققاث ي قققققعرا بقققققاجواو ا)اديميقققققة تحققققققذ لهقققققا طموحقققققاتها وتامقققققي  قققققدراتها 
وام)ااياتها المعرفية ا)نر ما الذ)ور القذيا ي قعروا  بقاا ااجقواو اا)اديميقة اةقبحح 
اير مجدية له  )واه  ي عروا بمجهولية المئتقبح بعد التترج  ما الجامعة فهً  عا 

 ذلت ااااث ا)نر التزامًا بالقواايا واااظمة التاةة بالئيائة التعليمية 
 (6الجدوح 

 اااث(-فذ متمير الجاس  ذ)ورالفروذ في جودة الحياة الجامعية لدى طلبة الجامعة على و 

 ت
نوع 
 العينة

عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

اااحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التا ية

 الجدولية المحسوبة
 7991 69936 44 ذ)ور 6

 05و0 96و6 4968
 63973 78958 661 اااث 1

 . تعرف التوافق االكاديمي لدى طمبة الجامعة3
ال  البحقققققث اا متوئقققققط درجقققققاح التوافقققققذ اا)قققققاديمي لقققققدى طلبقققققة الجامعقققققل اظهقققققرح اتققققق

( درجققققة وبققققااحراف 606984الم ققققموليا بالبحققققث فققققي مقيققققاس التوافققققذ اا)ققققاديمي بلقققق   
( درجة وعاقد مقاراقة  قذا المتوئقط الحئقابي بالمتوئقط الفرهقي 10961معياري مقداره  
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بار التالي لعياة واحدة تبقيا اا ( درجة وبائتتدا  معاملة ااتت601للمقياس الذي بل   
( درجققة و ققي  ذاح دالققة احةققالية عاققد مئققتوى 097و1القيمققة التاليققة المحئققوبة بلقق   

( ممققا ي ققير الققى اا عياققة البحققث المتمنلققة بطلبققة الجامعققة تتمتقق  بققالتوافذ 0905دالققة  
ور اا)ققاديمي   و ققذا يعققود الققى إا عياققة البحققث المتمنلققة بطلبققة الجامعققة فققي ظققح التطقق

الت)اولققوجي المتمنققح بال ققب)ة المعلوماتيققة وموا قق  التواةققح ااجتمققاعي واافتققاحه  عليهققا 
واا ماله  بها حقذ له  ال)نيقر مقا ا قباع الحاجقاح والرابقاح والقدواف  فهق "عا البيلقة 
اا)اديميققققة التققققي تعتبققققر بيلققققة تعليميققققل ماائققققبل مققققا حيققققث اااظمققققل والقققققواايا والماققققا   

( 7العلققو  والمعققارف لتققوافقه  اا)ققاديمي داتققح الجامعققةو والجققدوح  والدرائققيل وا)تئققاو 
 يوه  ذلت    

 (7الجدول )                                         
االختبةةار التةةا ي لداللةةة الفةةروق بةةين المتوسةةط الفرضةةي والمتوسةةط الحسةةابي الحقيقةةي 

 لدى عينة البحث عمى مقياس  التوافق االكاديمي
عةةةةةةدد أفةةةةةةراد 

 عينةال
المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 
الحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابي 

 الحقيقي

االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 المعياري

المتوسةةةةةةةةةةةةط 
 الفرضي

 مستوى الداللة القيمة التا ية      

 الجدولية المحسوبة

 05و0 96و6 097و1 601 10961 606984 656

 
-  تعرف الفروذ في التوافذ اا)اديمي لدى طلبة الجامعة وفقًا لمتمير الجاس  ذ)ور4

 إااث(
( ذ)قققر علقققى مقيقققاس 44الحئقققابي لقققدرجاح عياقققة القققذ)ور البقققال  عقققدد     بلققق  المتوئقققط

( درجققةو بيامققا 63986( درجققة وبققااحراف معيققاري مقققداره  661916التوافققذ اا)ققاديمي  
( أانقى علقى المقيقاس 661بل  المتوئط الحئقابي لقدرجاح عياقة اااقاث البقال  عقدد ا  

جققة وبائققتتدا  معادلققة ااتتبققار ( در 16946( وبققااحراف معيققاري مقققداره  98905افئققل  
التققققالي لعياتققققيا مئققققتقلتيا وبائققققتتدا  معادلققققة ااتتبققققار التققققالي تبققققيا اا القيمققققة التاليققققة 
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( 0905( درجة و ي ذاح دالة احةالية عاد مئتوى دالة  3998المحئوبة  د بلمح  
التققي ولةققال  الققذ)ور و ققذا يعققود الققى طبيعققة التا ققلة ااجتماعيققة الئققالدة فققي المجتمقق  و 

تققققدع الققققى تربيققققة ااانققققى علققققى أئققققاس التهققققوع لئققققلطة الققققذ)ر الققققذي يئققققم  لققققل بحريققققة 
ااتقت ط والتعبيققر عققا الققرأي و قذا )فيققح بقق ا يجعققح الققذ)ور أ)نقر توافقققًا مققا ا اققاث فققي 

 ( يوه  ذلت  8الجو اا)اديمي والجدوح  
 (8الجدول )                                         

التوافةةق االكةةاديمي لةةدى طمبةةة الجامعةةة عمةةى وفةةق مت يةةر الجةةنس الفةةروق فةةي     
 أناث(-)ذكور

 ت
نةةةةةةةةةوع 
 العينة

المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  العدد
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

مسةةةةةةةةةةةةةةةةتوى  القيمة التا ية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 63986 661916 44 ذ)ور 6
 05و0 96و6 3998

 16946 98905 661 اااث 1

 ققة اارتباطيققة بققيا جققودة الحيققاة الجامعيققة والتوافققذ اا)ققاديمي لققدى طلبققة   تعققرف الع 5
 الجامعة

بهققدف التعققرف علققى الع  ققة اارتباطيققة بققيا جققودة الحيققاة الجامعيققة والتوافققذ اا)ققاديمي 
لقققدى طلبقققة الجامعققققة و  امقققح البقققاحنتيا بتطبيققققذ معامقققح ارتبقققاط بيرئققققوا بقققيا متميققققري 

( درجقققة و ققذا يققدح علقققى 0997بقققيا متميققري البحققث  البحققثو و ققد بلققق  معامققح اارتبققاط 
وجود ارتباط عالي بيا المتمريا لدى عياة البحث مما ي ير الى اا عياة البحث تتمتق  
بتوافققذ ا)ققاديمي فققي ظققح جققودة الحيققاة الجامعيققة الققذي يحقققذ لهققا تلبيققة متطلبققاح العمليققة 

 التعليمية  
 التوةياح: 

 ةي الباحناح باآلتي:بااوًا على ماجاوح بل اتال  البحث تو 
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 هرورة تامية  عور الطالو الجامعي ب )ح عا  بجودة الحياة ما ت ح بااو تةقور 6
 واه  ومحدد لمعاى الحياة  

 ادتاح مفهو  جودة الحياة في بعض المقرراح الدرائية في الجامعة ليئاعد في ادرات 1
 الطلبة لمعايير جودة الحياة  

فئققي فققي الجامعققاح لمئققاعدة الطقق و علققى ا)ت ققاف  هققرورة تفعيققح دور اار ققاد الا3
 ذواته  وتطوير ائاليو جديدة تم)اه  ما تحقيذ مئتوى عاٍح ما جودة الحياة  

 هققققرورة ا تمققققا  اداراح الجامعققققاح واعهققققاو  يلققققة التققققدريس بالبحققققث عققققا اائققققباو 4
الحقيقيقة لعقد  توافقذ الطقق و وذلقت مقا اجققح وهق  تطقط ع جيققة مقا  ق اها اا تئققه  

 تطوير ئبح التفوذ الدرائي في 
 اا تما  بتامية ال تةية  والةفاح القيادية لدى الطلبقة مقا اجقح تاميقة التوافقذ 5    

 الجامعي لديه  
 :المصادر

(: دور اااا ققققطة 1006ابققققرا ي و محمققققد عبققققداد وةققققديذ و ئققققيدة عبققققد الققققرحي   -6
طلبقة جامعقة الئقلطاا  قابوسو و قال  اقدوة علق    الرياهية في جقودة الحيقاة لقدى 

 69-67الافس وجودة الحياة 
(: اتجا اح طلبقة جامعقة بمقداد واحقو بعقض المفقا ي  6977بولصو جورج افرا   -1

التربويققة وااجتماعيققةو جامعققة بمققدادو رئققالة ماجئققتير ايققر ما ققورة )ليققة التربيققةو 
 جامعة بمداد 

تعلقققققي  الجقققققامعي وانر قققققا علقققققى التوافقققققذ الدرائقققققي (: اظققققق  ال6978تر)قققققيو علقققققي   -3
 (64والدافعية ل اجازو مجلة الدرائاح الافئيةو العدد  

(: القيقاس والتققوي  فقي علق  القافس 6989نوراديتو روبرح و يجا و  اليزابث    -4
والتربيل  ترجمة عبد اد زيد ال)ي اي وعبد الرحما عدسو عمااو مر)قز ال)تقو 

 اارداي 



 هـ4443-م  2022. لسنت الثاني  العذد /رابع الوجلذ ال / رابعتهجلت الذراساث الوستذاهت . . السنت ال

 

 

 

 

 

758 

لقققدى طلبقققة  858-79(: التوافقققذ الجقققامعي 1009يو ابقققو رذو جمقققاح  حبايقققوو علققق-5
جامعقققة الاجقققاح الوطايقققة فقققي هقققوو بعقققض المتميقققراحو مجلقققة جامعقققة الاجقققاح ل بحقققاثو 

 العلو   
(: مئقتوى التحةقيح الدرائقي وع  تقل بقالتوافذ 6988الحياايو ةبري برداا علي  -6

ما ورةو )لية التربيةو جامعقة لدى طلبة الةف التامس ااعدادي رئالة ماجئتير اير 
 بمداد 

(: الموئوعة المتتةرة في عل  الافس والطو العقليو دار 6976التوليو ولي   -7
 المعارف للطباعة والا رو مةر

(: باقققاو وتطبيقققذ مقيقققاس التوافقققذ اا)قققاديمي 1008التقققوتيو فقققراس محمقققود علقققي  -8
تربيققققة الرياهققققيةو جامعققققة لطلبققققة )ليققققة التربيققققة الرياهققققية فققققي جامعققققة الموةققققحو )ليققققة ال

 الموةح 
 (: اةوح عل  الافسو القا رة دار المعارف6973راج و احمد عزح -9

 (: التوافذ ااجتماعي وال تةي القا رةو م)تبة التااجي 6975زيورو احمدى  -60
(: درجققققة التوافقققققذ لققققدى طلبقققققة جامعقققققة 6999ئققققليمااو ئقققققعاد والمايققققزحو عبقققققداد  -66

ب)ح ما متميراح الجاس والفةح الدرائي والمعدح التحةيلي  الئلطاا  ابوس وع  تها
 ( الجامعة اارداية 6(و العدد  16والمو   الئ)اايو درائاح العلو  التربويةو المجلد  

(:  يقاس جقودة الحيقاة لقدى عياقة مقا طق و جامعقة 1008ئليماا و  ا ر تالقد  -61
ح عليهققا و مجلققة رئققالل التلققي  تبققوت بالممل)ققة العربيققل الئققعوديل وتققانير بعققض المتميققرا

  668العربي
(: الت)يققف اا)ققاديمي عاققد طلبققة )ليققة التربيققة العربيققة 6979ةققابر و ابققو طالققو  -61

 بعمااو رئالة ماجئتير اير ما ورة الجامعة ااردايةو عماا
(: ائقققلوو حقققح الم ققق) ح وع  تقققل باوعيقققة 6999العقققارف بقققاد و محمقققد الفاقققدور -63

الققدولي الئققادس و جققودة الحيققاة توجققل  ققومي للقققرا الحققادي والع ققريا الحيققاة / المقق تمر 
 اوفمبر 61-60لمر)ز اار اد الافئيو جامعة عيا  مس 
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(: العوامقققح 1006عبقققد الفتقققاحو فو يقققل احمقققد الئقققيد وحئقققاو محمقققد حئقققيا ئقققعيد  -64
  اائرية والمدرئية والمجتمعيقة المبايقة بجقودة الحيقاة لقدى ااطفقاح ذوي ةقعوباح القتعل

بمحافظة باي ئويفز الم تمر العلمي الراب : دور اائرة وم ئئاح المجتم  المداي في 
 اا)ت اف ورعاية ذوي  ااحتياجاح التاةةو )لية التربيةو جامعة باي ئويف  

(: اار قققققاد الافئققققي وجقققققودة الحيققققاة فقققققي 1005عبققققد المعطققققيو حئقققققا مةققققطفى  -65
القققث اااتمقققاو الافئقققي والتربقققوي ل ائقققاا المجتمققق  المعاةقققرو و قققال  المققق تمر العلمقققي الن

 العربي في هوو جودة الحياةو جامعة الز ازيذو مةر
(: الةققحة الافئققية والتفوافققذ الدرائققيو بيققروحو دار 6991عبققد اللطيققفو مققدحح  -66

 الاههة العربية للطباعة والا ر
(: ع  ة ت )ح  وية اااا ب)ح ما مفهقو  1003عئيريو عبير باح محمد حئا -67

الذاح والتوافذ الافئي وااجتماعي والعا  لدى عيال ما طالباح المرحلة النااويل بمدياة 
 الطالف رئالة ماجئتير اير ما ورةو )لية التربيلو جامعة ا  القرىو الئعوديل 

(:ةقورة الئقلطل وع  تهقا بقالتوافذ الافئقي لقدى 1006عودةو ئ مل محمقد محمقد -68
 ير اير ما ورةوجامعة عيا  مسو القا رة العامليا بالدوللورئالة ماجئت

 (: التوافذ ال تةي وااجتماعي م)تبة التااجيو القا رة6979فهميو مةطفى  -69
(: مئققتوى جققودة الحيققاة 1006)ققاظ و علققي مهققديو والبهققادليو عبققد التققالذ اجقق   -10

 لدى طلبة الجامعةو ادوة عل  الافس وجودة الحياةو جامعة الئلطاا  ابوسو مئقط
(: التوافققققققذ الافئققققققي وع  تققققققل بئققققققماح 1066)باجققققققةو ةققققققال  ابققققققرا ي  محمققققققود  -16

ال تةية لدى ااطفاح بمحافظاح  طاع ازة رئقالة ماجئقتير ايقر ما قورة مقدمقة القى 
 )لية التربية بالجامعة اائ مية و فلئطيا 

(: مقققدتح القققى الةقققحة الافئقققيةو الققققا رة م)تبقققة اااجلقققو 6991متيمقققر و محمقققد  -11
  المةرية
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(: العاقققف اائقققري وع  تقققل بقققالتوافذ الافئقققي لقققدى 1060مةقققطفىو يقققاما ئقققهيح -13
 المرا قياو رئالة ماجئتير اير ما ورةو جامعة دم ذ 

(: مقياس جقودة الحيقاة لقدى 1006مائيو محمود عبد الحلي  و)اظ  علي مهدي  -14
بوسو ئققلطاة طلبققة الجامعققةو و ققال  اققدوة علقق  الققافس وجققودة الحيققاةو جامعققة الئققلطاا  ققا

 عماا
(: جودة الحياة الجامعيقة لقدى طلبقة جقامعتي دم قذ 1061اعيئلو د  راد علي  -15 
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