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د .حنان أحمد عبدهللا أبو فوده
تاريخ قبول البحث 0212/10/6

تاريخ استالم البحث 0212/7/4
ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف عالقة مهارات الحياة بالتكيف األكاديمي لدى عينة من طلبة

الجامعة األردنية .تعد هذه الدراسة وصفية ارتباطية ،فقد بلغت عينة الدراسة من ( )515طالبا
وطالبة تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية من طلبة البكالوريوس ،كليات العلوم التربوية
واآلداب والعلوم والتمريض في الجامعة األردنية منهم( )121من الذكور و( )111من االناث ،وتمثل
هذه العينة ما نسبته  %15من مجموع الطلبة في هذه الكليات ،وقد طبقت على أفراد عينة الدراسة

أدوات الدراسة وهي مقياس مهارات الحياة ،ومقياس التكيف األكاديمي .وأظهرت نتائج الدراسة أن
مستوى مهارات الحياة لدى طلبة الجامعة االردنية جاءت بدرجة مرتفعة أما نتائج التكيف األكاديمي
جاءت بدرجة متوسطة حسب المقاييس المستخدمة ،كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية
موجبة متوسطة ذات داللة إحصائية بين مهارات الحياة بداللتها الكلية وأبعادها مع التكيف

األكاديمي .هذا ،وقد أظهر تحليل االنحدار المتعدد المتدرج َّ
أن مهارات الحياة قد فسرت ما مقداره
( )%11,7من التباين في التكيف األكاديمي.
الكلمات المفتاحية :مهارات الحياة ،التكيف األكاديمي ،الطلبة ،الجامعة االردنية.
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 حنان أحمد أبو فوده.د

.مستوى مهارات الحياة وعالقتها بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة األردنية

The Level of Life Skills and its Relation to the Academic Adjustment of
the Students of the University of Jordan
Dr. Hanan Ahmad abduallah AbuFoudah
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship between
life skills and academic adjustment for the students in the faculty of
educational science, the faculty of arts, the faculty of science and the
faculty of nursing at the University of Jordan.The study sample consisted
of (515) students (104males, and 411 females). For the purpose of the study
two scales were used: life skills and the academic adjustment. Results of the
study showed that the level of life skills of Jordanian university students
came in a highly rate, but academic adjustment came moderately as used
rate. Results showed statistically significant moderate relationship between
life skills and the academic adjustment. A stepwise multipleregression
analysis revealed that adaptation and self-management skills dimension
explained (16.7%) of the variance of academic adjustment.
Keywords: Life Skills, Academic adjustment, Students, University of
Jordan.
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المقدمة

أن التطوور الحوالي الووذه يشوهده العووالم فورغ تغييو ار حقيقيوا فوي عديوود مون جوانووب الحيواة ويمثوول

الشوباب الفةوة العمريوة الواعودة التووي تخطوو بثقوة نحوو ييوادة الحيوواة وبنواء المسوتقبل فوي أه أموة وبصووفة

خاصوة طلبووة الجامعووات .فهووم ين وومون إلووى أنشوطة علميووة واجتما يووة و قا يووة متنوعووة تسووتهدف بنوواء
م قدراتهم وإمكاناتهم العلمية والفكريوة واسوتثمار طاقواتهم ومعوارفهم واكتسواب المهوارات الحياتيوة الال موة
من أجل تخريج قادة مبدعين في شتى مجاالت الحياة لتحقيق أهدافه الحياتية واالنجا فيها.
يمثل االنتقال من الدراسة الثانوية إلى الدراسة الجامعية بالنسبة لمعظم الطلبة الجدد انتقواال إلوى

مرحلة جديدة في الحياة وتتميز هذه المرحلة بوالتغير والتحوده وبيةوة تفتقور إلوى نظوم الودعم االجتمواعي
السابقة لذلك عليهم القيام بمحاوالت عديدة لتطوير شبكات اجتما يوة جديودة فوي هوذه الفتورة االنتقاليوة،
(.)Ozben, 2013
وممووا ال شووك يووه أن هووذه المقوودرات تت و ر بالمهووارات الحياتيووة التووي يمتلكهووا الفوورد ،فالمهووارات
الحياتيووة تعنووي المقوودرة علووى إظهووار سوولوك تكيفووي وإيجووابي بشووكل فعووال مووع مطالووب الحيوواة اليوميووة
وعالئقيووة تسوواعد األشووخاق علووى اتخوواذ ق و اررات وا يووة،
وتحوودياتها ،وهووي مهووارات نفسووية واجتما يووة
ع
وحوول المشووكالت ،والتف كيوور بطريقووة نقديووة ،والتواصوول الفعووال ،وبنوواء عالقووات سووليمة ،والتعوواط مووع
اآلخ ورين ،والت و قلم مووع إدارة الحيوواة بطريقووة صووحية مثم ورة ،وهووي المقوودرات التووي تسوواعد علووى تعزيووز
الصحة )(World Health Organization, 1993

ويع وود التكي ووف م ووع البية ووة الجدي وودة وتجرب ووة التح ووول م وون البية ووة المدرس ووية للبية ووة الجامعي ووة أم وور
ضروره .لكن هناك اضطرابات ومشكالت تنتشر بين الطلبة متعلقة بوالتكيف األكواديمي فوي الجامعوة
وتنطوه على مشكالت نفسية وسلوكية واجتما ية كما يحاول الطلبوة تنظويم أنفسوهم مون أجول التعامول
مو ووع الوضو ووع الجديو وود لتحقيو ووق الت و ووا ن فو ووي حيو وواتهم فو ووي البيةو ووة األكاديميو ووة الجديو وودة وتلبيو ووة المطالو ووب

األكاديمي ووة .وع ووادة يواجه ووون ص ووعوبات ف ووي التكي ووف م ووع ه ووذه المطال ووب م وون أش وودها ض ووع
االجتمواعي وانخفواغ احتورام الوذات مموا ي وع

األداء

المشواركة و األداء األكواديمي (Quan, Zhaen,

).Benxian.2014
وتمتو عود مجوواالت المهووارات الحياتيووة لتشوومل جميووع جوانووب حيوواة اإنسووان بوصووفه كائنووا اجتما يووا
وع ووا فووي جماعووة أكبوور وبحاجووة إلووى التكيووف مووع المجتمووع ،فهووذه المهووارات تمكنووه موون التعاموول مووع
وودة وتحقووق لووه التكيووف مووع اآلخ ورين
وب والمو ع
اآلخ ورين وإقامووة عالقووات طبيعيووة معهووم قائمووة علووى الحو ع
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والنجوواي ف ووي الحي وواة وتس وواعده عل ووى تعو عورف ذات ووه واكتش وواف عالقات ووه بو واآلخرين World Health
).)Organization, 1993
لذلك إن معايشوة الطالوب للحيواة الجامعيوة تقت وي منوة التكيوف موع البيةوة الجديودة والتكيوف
عملية أساسية لبقاء األنسان ،وتتمثل في سولوك االنسوان الوذه يحواول مون خاللهوا االسوتجابة لمطالوب

البيةة وتغيراتها من جهة وتلبية مطالبه وحاجاته الشخصية من جهوة انيوة ،موع إقاموة نووع مون التووا ن
بين األمرين (.)Jibril, Hamdi, Daoud, & Abu Talib, 1992

أو ال :مهارات الحياة:
ان االنسووان كووائن اجتموواعي ،ال يسووتطيع العوويع بمعووزل عوون اآلخ ورين ووفقووا لمنظمووة الصووحة
العالمي ووة فو و ن مفه وووم المه ووارات الحياتي ووة يمت وود ليش وومل جمي ووع مج وواالت الحي وواة ف ووال ع وون المج وواالت
وحية .والمهووارات الحياتيووة هووي المقوودرة علووى إظهووار سوولوك تكيفووي وإيجووابي يسووم ل فوراد بووالتكيف
الصو ع
وعالئقيووة تسوواعد
بشووكل فعووال مووع مطالووب الحيوواة اليوميووة وتحوودياتها وهووي مهووارات نفسووية واجتما يووة
ع
األشووخاق علووى اتخوواذ ق و اررات وا يووة ،وحوول المشووكالت ،والتفكيوور بطريقووة نقديووة ،والتواصوول الفعووال،

وبنوواء عالقووات سووليمة ،والتعوواط مووع اآلخ ورين ،والت و قلم مووع إدارة الحيوواة بطريقووة صووحية مثم ورة.
)(World Health Organization, 1993
وعرفوت منظمووة اليونيسو مهووارات الحيواة ب نهووا نهووج تغييور السوولوك أو تطووير السوولوك ،مصوومم
َّ

لمعالجة التوا ن بين ال ة مجاالت هي :المعرفوة ،والسولوك والمهوارات .وتعريوف اليونسو

مبنوي علوى

أدلووة مسووتمدة موون األبحوواث التووي تشووير إلووى أن التغييوور فووي السوولوك الخطوور يكووون مسووتبعدا إذا كانووت
المعرفووة والسوولوك والمهووارات المبنيووة علووى الكفوواءة لووم يووتم معالجتهووا ،فمهووارات الحيوواة هووي أساسووا تلووك
المه ووارات الت ووي تس وواعد عل ووى تعزي ووز الرفاةي ووة النفس ووية والكف وواءة ل وودى األفو وراد لمواجه ووة واق ووع الحي وواة
).(United Nations, 2003
مهارات الحياة األساسية:

تشمل مهارات الحيواة الكفواءات النفسوية االجتما يوة ومهوارات التعامول موع اآلخورين التوي تسواعد

النوواس علووى اتخوواذ ق و اررات وا يووة ،وحوول المشووكالت ،والتفكيوور الناقوود ،والتواصوول بشووكل فعووال ،وبنوواء

عالقات سليمة ،والتعاط

مع اآلخرين ،وإدارة حياتهم بطريقة صحية ومنتجة.

وأشارت الدراسات مثل دراسة فورنيرس ودانع وسكوت (Forneris, Danish, Scott. 0227
) الووى أهميووة المهووارات الحياتيووة فووي صووياحة األهووداف الحياتيووة وحوول المشووكالت بفاعليووة والبحووث عوون
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النوووع المناسووب موون الوودعم االجتموواعي .وبشووكل أساسووي ،يوجوود نوعووان موون المهووارات ،تلووك المهووارات
المتعلقة بالتفكير وتوص

"بمهارات التفكير" ،والمهارات المتعلقوة بالتعامول موع اآلخورين ويطلوق عليهوا

"المهارات االجتما ية".
تصنيفات مهارات الحياة:
تصون

منظموة الصوحة العالميوة ( World Health Organization. )1993مهوارات الحيواة

أساسية هي:
في ال ة أبعاد
ع
أ .التفكير النقده ومهارات اتخاذ الق اررات :وهي المقودرة علوى التفكيور بطريقوة إبدا يوة ،المقودرة علوى
التفكير النقده ،المقدرة على اتخاذ الق اررات ،المقدرة على حل المشكالت.

ب .المهوارات العالئقيوة ومهوارات التواصوول :وهوي المقودرة علوى التواصوول بشوكل فعوال ،إقاموة عالقووات
شخصية والمحافظة عليها ،المقدرة على التعاط .
ج .التكيف ومهارات اإدارة الذاتية :وهي معرفة الذات ،المقدرة علوى التعواطي موع المشواعر والمقودرة
على التعاطي مع التوتر والجهد.
وقد وضعت اليونيس

ومنظموة الصوحة العالميوة قائموة مكونوة مون عشور اسوتراتيجيات لمهوارات

الحياة األساسية ) (United Nations, 2003و يما ي تي توضي لهذه المهارات.
 .1الوعي الذاتي :ويقصد به معرفة الذات ،والشخصية ،وجوانب القوة وال ع  ،والرغبات واألهواء
ل وودى الف وورد .وإن تط وووير ال وووع ي ال ووذاتي يمك وون أن يس وواعد الف وورد عل ووى اإدراك ف ووي حال ووة الت وووتر
والشعور بال غط.
 .2المقدرة على التعاطف :ويقصد به المقدرة على فهم حاجات ورغبات ومشواعر وأفكوار األشوخاق
اآلخ و ورين ورعايتهو ووا  .وأن نسو ووتمع إلو ووى احتياجو ووات األخ و ورين ونفهمهو ووا ،ومو وون دون التعو وواط

فوو ن

التواصل مع اآلخرين يشبه حركة المرور باتجاه واحد.
 .3المقدددرة علددى التفكيددا الناقددد :ويقصوود بووه المقوودرة علووى تحليوول المعلومووات المتوووفرة بووالتزامن مووع
التجوارب الخاصوة بطريقوة موضوو ية ،وهوذه المهوارة يمكون أن تسوهم فوي تحسوين الصوحة النفسووية

موون خووالل مسوواعدة الفوورد علووى إدراك العواموول التووي ت و ر فووي التصوورفات وتقييمهووا ،مثوول القوويم
االجتما ية ،وسائل اإعالم.

 .4المقدرة على التفكيدا براققدة ابداةيدة :ويقصود بوذلك المقودرة علوى ابتكوار طورو ووسوائل تسواعد
على القيام بما هو جديد وفريد من نوعه وهوو ضوروره التخواذ القو اررات ،واسوتخدام كول الخيوارات
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الممكنة والتطلع أبعد من التجارب الشخصية ويتميز التفكير اإبوداعي بالمكونوات األربعوة اآلتيوة:
الطالقوة (توليود أفكوار جديودة) ،والمرونوة (تغييور وجهوة النظور بسوهولة) ،واألصوالة (تصوور شوويء
جديد) ،والبلورة (البناء على أفكار أخرى).
 .5المقدددرة علددى اتخدداا الق داارات :ويقصوود بووذلك المقوودرة علووى جمووع المعلومووات وتحليلهووا ومعالجتهووا
ب طريقووة عمليووة بحيووث نقوويم الخيووارات واكتسوواب هووذه المهووارة يسوواعد الفوورد علووى اتخوواذ الق و اررات
المهمة في حياته.
 .6المقدرة على حل المشكالت :ويقصد بهوا المقودرة علوى إيجواد حلوول مفيودة للمشوكالت بشوكل بنوعاء

فووي الحيوواة اليوميووة .وإن هووذه المهووارة تسوواعد الفوورد علووى حوول المشووكالت التووي تواجهووه وبالتووالي
التخلص من اآل ار النفسية التي قد تنتج عن عدم مواجهتها وحلها.

 .7المقدرة على إقامة العالقات بين األشخاص والمحافظة عليها :ويقصد بها المقدرة على التفاعول

بشكل إيجابي مع األشخاق الذين نلتقي بهم يوميا بواألخص أفوراد العائلوة ،الوذين يعودون مصود ار

مهما للدعم االجتماعي ،وبناء عالقات مع اآلخرين والحفاظ عليها.

 .8المقددرة علدى التوالدل الفعدا  :ويقصود بوه مقودرة الفورد علوى التعبيور عون المشواعر واالحتياجوات
واألفكووار ،سوواء بشووكل لفظووي أم حيوور لفظووي ،وذلووك موون خووالل طوورو وأسوواليب تنسووجم مووع قافووة

الفرد والمواق

التي يمر بها .وأن ننصت بشكل فعال لما يقوله اآلخرون أو يحواولون إيصواله لنوا

بطريقة لفظية أو حير لفظية.
 .9المقددرة علدى التكيدف مدل التدوتا والجهدد :ويعنوي المقودرة علوى إدراك مصوادر ال ووغط ،وإدراك
كيفية تو ير ذلوك فوي حيواة الفورد ،والتصورف بطورو تسواعده فوي السويطرة علوى مسوتويات ال وغط

بطرو وأساليب مختلفة مثل تغيير البيةة أو تغيير نمط الحياة.

 .11المقدرة على التكيف مل المشاعا :يقصد به إدراك الفورد النفعاالتوه وانفعواالت اآلخورين ،وكوذلك
التعرف الى كيفية ت ير اإنفعواالت فوي السولوك واالسوتجابة لفنفعواالت بشوكل مناسوب .والتكيوف
مع الخسارة أو الصدمة.

وعنوود امووتالك الفوورد لمهووارات الحيوواة ف نووه موون المتوقووع أن يكووون مقتوود ار علووى استكشوواف البوودائل،

والموا نة بين اإيجابيات والسولبيات ،واتخواذ قو اررات عقالنيوة فوي حول كول مشوكلة ،وتجعول الفورد أي وا
مقتد ار على إقامة عالقات شخصية منتجة مع اآلخرين ). (United Nations, 2003
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العنالا المؤثاة في فاعلية استخدام مهارات الحياة:
أوضحت منظمة اليونس

ب ن استخدام مهارات الحيواة يكوون ناجحوا إذا تووفرت العناصور اآلتيوة

):(United Nations, 2003
 .1تكامددل المهددارات :إن عنصوور المهووارات يت وومن ت ورابط مجموعووة المهووارات النفسووية واالجتما يووة
والبينشخصووية ،فعلووى سووبيل المثووال ف و ن مهووارة اتخوواذ الق ورار تت وومن عناصوور التفكيوور اإبووداعي

والناقد وتحليل القيم.
 .2السددديا المناسددد  :يش ووير ه ووذا العنص وور إل ووى أن المه ووارات ال ب وود م وون اس ووتخدامها ف ووي المك ووان
المناسووب وضوومن محتوووى معووين ،فعلووى سووبيل المثووال عنوودما يووتم إتقووان مهووارة اتخوواذ الق ورار ف نهووا

تك ووون أكث وور وض وووحا إذا ك ووان المحت وووى ل ووه عالق ووة وص وولة به ووا وبق ووي ابت ووا .وم وون األمثل ووة عل ووى
المحتوى الذه يمكن أن تطبق به مهارات الحيواة تعواطي المخودرات ،والتعورغ لفسواءة والعنو ،
والوقاية من االنتحار ،والوقاية من مرغ اإيد .

 .3كيفيدة اكتسداا المهدارات :ويشوير هوذا العنصور بو ن مهوارات الحيواة ال يمكون إتقانهوا دون وجووود
تفاعو وول بو ووين المشو وواركين ،ولكو ووي تكو ووون هو ووذه المقاربو ووة فعالو ووة ف نهو ووا تعتمو وود علو ووى مجموعو ووة مو وون

المشاركين ،وإن المهارات البينشخصية والنفسية واالجتما ية ال يمكن تعلمها مون الجلووس بشوكل

منفرد وقراءتها من الكتب.

ولقود أشوارت الد ارسوات مثول د ارسوة شويكون موان وليفوي ولجوتن ترتوب ( Shecgtman, Levy,

 ) Leichtentritt, 2005وجووود عالقووة ارتباطيووة موجبووة بووين التوودريب علووى مهووارات الحيوواة  :تحديوود
الهوودف موون الحيوواة ومهووارات حوول المشووكالت واتخوواذ الق ورار والمهووارات البينشخصووية والمحافظووة علووى
إن االنتقووال إلووى المرحلووة الجامعيووة هووي نقطووة تحووول تعتموود علووى وجهووات النظوور
الصووحة الجسوومية .ع
للبيةة المحيطة ف ن كان أسلوب التكيف سلبيا سوف يعيق التكيوف األكواديمي للطالوب ويفقوده االهتموام
في إتقان مهارات التعلم وإن كوان أسولوب التكيوف إيجابيوا سووف يعمول علوى تعزيوز التكيوف األكواديمي
).(Quan, Zhaen, Benxian,2014

وتعد تنمية مهارات الحياة أساسية للطلبة ليس فقط في دراستهم الجامعية انما للنجواي الحقوا فوي

بيةووة العموول وفووي الحيوواة .وعلووى الوورحم موون الجهووود المبذولووة موون أجوول التغيي ور والتطوووير اال أن هنوواك
بعض الصعوبات التي تواجه الطلبة في الجامعة كالتكيف األكاديمي السولبي الوذه يعيوق هوذه الجهوود
في تطوير هذه المهارات المهمة لمستقبلهم وتنميتها ).)Tran,2013
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ثاني ا :التكيف األكاديمي:

هناك عدة تحوالت ت ر فوي عمليوة التكيوف عنود انتقوال األفوراد مون المدرسوة إلوى الجامعوة وهوذه

الفترة ترافقها تحديات وضغوط وهوي تتطلوب مواجهوة مختلو

التحوديات واتخواذ إجوراءات لالنودماج فوي

الحياة األكاديميوة واالجتما يوة فوي الجامعوة وتلبيوة المطالوب األكاديميوة وإنشواء شوبكات صوداقة جديودة
والتصرف باستقاللية ومقدرة على تحمل المس ولية (.)Sevinc & Gizir, 2014
كم ووا ان ه ووذه ال ووغوط تن ووتج ع وون تن وووع الد ارس ووة الجامعي ووة .وتت وومن تش ووكيل عالق ووات جدي وودة
والتكيف مع هذه العالقات ،وصعوبة المساقات الدراسية ،وكيفية التعامل مع األساتذة والزمالء ،ولهذا

فالطلبووة بحاجووة إلووى أن يتعلم ووا االسووتقاللية وطوورو ممارسووتها وتطويرهووا .وإذا فشوولوا فووي مواجهووة هووذه
التحديات ف نه من المحتمل أن يتركوا الجامعة قبل التخورج ،أموا إذا نجحووا فوي مواجهوة هوذه التحوديات

فسووف يطوورون تكيفوا إيجابيووا يونعكس علوى أدائهووم األكواديمي ،واعتقواداتهم حووول مقودراتهم علوى القيووام

بالمهمات المختلفة (.)Al-Badarin, and Ghaith, 2013
مجالت التكيف:

تتع وودد مج وواالت التكي ووف ك ووالتكيف ال ووذاتي والتكي ووف االجتم وواعي والتكي ووف األك وواديمي والتكي ووف

المهنوي وحيرهوا ،اال أنهووا تخورج عون المجووالين الرئيسوين وهموا التكيووف الوذاتي والتكيوف االجتموواعي ،أو
كليهمووا كونهمووا مورتبطي ن فمووثال التكيووف األكوواديمي والووذه يعنووي البيةووة التعليميووة ال يخوورج فووي مكوناتووه
عن أبعاد التكيف الذاتي والتكيف االجتماعي.
 .1التكيف الجتماعي :التكيف االجتمواعي هوو إقاموة عالقوة منسوجمة بوين الفورد وبيةتوه االجتما يوة
التوي يعويع فيهووا ويفهوم التكيووف مون خووالل السوياو االجتموواعي الثقوافي ،إذ أن الثقافووة عامول مهووم

ف ووي تحدي وود التكي ووف والس وولوك وفهمهم ووا  ،وتش ووير الثقاف ووة إل ووى أنم وواط الس وولوك والق وويم والمعتق وودات
والمكتسوبات المعر يووة لوودى جماعووة معينووة ،ويكتسووب الفورد موون خووالل عمليووة التفاعوول االجتموواعي

هذه األنماط وتصب من العوامل الم رة في تكيفه (.)Simons, 1994

 .2التكيددف األكددداديمي :يواجووه طلبووة الجامعووات خاصووة طلبووة السوونة األولووى مجموعووة كبي ورة موون
ال غوط مثل إقامة عالقات جديدة وتعديل العالقات مع االسرة و يادة التكواليف وتطووير عوادات
الد ارسووة والتصوورف كبووالغين ارشوودين مسووتقلين .عووالوة علووى ذلووك تشووكل البيةووة الجامعيووة الجديوودة
مصدر خوف وقلق بالنسبة لهم ( .) Monton, Mergler, Boman ,2014
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النظاقات المفساة للتكيف:
يختلو

تفسووير التكيوف بوواختالف الموودارس النفسوية ونظرتهوا للحيوواة ولطبيعوة العالقووات اإنسووانية

ومن النظريات التي تناولت مفهوم التكيف ما ي تي:
نظاقددة التحليددل النفسددي :رأى  freudم سووس هووذه النظريووة أن الطاقووة النفسووية ال تختل و

عوون

تكون الطاقة النفسية ،وهي تمثل تحويل الطاقوة الجسومية إلوى
الطاقة الجسمية ،وأن الغرائز عند فرويد ع
طاقووة نفسووية والبشوور عنوود فرويوود يسووعون باسووتمرار إلووى اللووذة وإلووى تجنووب األل وم وعنوودما تشووبع حاجووات
الفرد يشعر باللذة ،أما إذا كانت هنواك حاجوة أو أكثور لوم تشوبع فوان الفورد يعواني مون ال ويق والتووتر.

وعلية فال يتم التكيف إال إذا اسوتطاعت (األنوا) التوي تعمول وفوق مبودأ الواقوع علوى تحقيوق التووا ن بوين

متطلبووات (الهووو) وتحووذيرات (األنووا األعلووى) ومقت وويات الواقووع ،أه حوول الص وراع بووين (الهووو) و (األنووا

األعلى) (.)Corey,2010

التكيووف علووى أنهووا عالقووة منسووجمة مووع
النظاقددة السددلو ية :وتوض و النظريووة السوولوكية عمليووة ع
البيةووة ،وتمثوول المقوودرة علووى إشووباع أحلووب الحاجووات وتلبيووة متطلبووات الفوورد الفسوويولوجية أو االجتما يووة
( .)Al-Rihani, Hamdi, 1987وأوض سكنر ( )Skinnerأن السوبب الورئيس فوي نشووء السولوك
التكيفوي والسولوك حيوور التكيفوي هووو البيةوة ،فو ذا أردنوا الووتخلص مون أنموواط السولوك حيوور التكيفوي يجووب
الت كود موون أن هووذه األنمواط السوولوكية لوون تحصوول علوى الوودعم أو التعزيووز هووذا مون ناحيووة ،وموون ناحيووة

ورد علوى السوولوك الحسوون أو الجيوود ،حسوب قووانين التعزيووز (Al-Rubaie,
أخورى يجووب أن فيكووافئ الفو ف
).Ali Jaber 1994

النظاقددة اسنسددانية :إعتقوود روجوور أن التكيووف وسوووء التكيووف لوودى الفوورد مورتبط بشووكل أساسووي

بمقوودار االتسوواو أو التنوواقض بووين مفهوووم الووذات والخب ورات التووي يموور بهووا االنسووان فووي حياتووه .فووالفرد

المتكيف هو الوذه يكوون منفتحوا علوى خب ارتوه .فهوذه الخبورات تكوون موجوودة فوي منطقوة الووعي بشوكل

مرمووز بوضوووي ودقووة .فووالفرد المتكيووف يحصوول علووى التقبوول اإيجووابي حيوور المشووروط لووذلك ف نووه ال
يستخدم وسائل دفاع ألن مفهومه عن ذاته متطابق ومتناحم موع خب ارتوه وهوذا بودوره يو ده إلوى تحقيوق

السرور والتوافق النفسي لدى الفرد.)Corey, 2010( .

النظاقة المعافية :أشار إليس ( )Ellisإلى أن األفراد الذين يتصفون بالتكيف السووه هوم الوذين

يفكرون بطريقة منطقيوة وعقالنيوة تمنوع ظهوور االضوطرابات النفسوية التوي تولودها أفكارنوا وال تنشو مون
الخبورات والح ووادث التووي يموور بهووا النوواس وإنمووا سووببها االعتقووادات التووي يحملونهووا عوون هووذه الح ووادث،
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وموون هنووا فووان التكيووف هووو االبتعوواد عوون األفكووار الالمنطقيووة والالعقالنيووة ( Ibrahim, Abdul
.)Sattar, 1994
ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف الى العالقة االرتباطية بين المهارات الحياتيوة والتكيوف
األكاديمي لطلبة ال جامعة االردنية ،ومعرفوة نسوبة التبواين فوي التكيوف األكواديمي ،الوذه تفسوره مهوارات
الحياة منفردة أو مجتمعة.
مشكلة الدراسة:

يواجه الطلبة في بداية حياتهم الجامعية مشكالت مختلفة من حيث المنوا النفسوي واالجتمواعي

وتشكيل الصداقات واتخاذ القو اررات وذلوك الخوتالف بيةوة الد ارسوة المدرسوية عون الد ارسوة الجامعيوة مون

حيووث طبيعووة النظووام وطبيعووة التعاموول وأسوواليب التقووويم وطوورو الد ارسووة ،ف ووال عوون ذلووك ف و ن الد ارسووة

الجامعي ووة تحت وواج إل ووى مه ووارات د ارس ووية متميو وزة كاس ووتخدام المكتب ووة والقو وراءة السو وريعة وكتاب ووة التق ووارير
واألبحاث والتحليل .وقد جواءت فكورة هوذه الد ارسوة مون خوالل متابعوة أبنوائي خوالل د ارسوتهم الجامعيوة،
ومن خوالل ممارسوتي العمول االرشواده كمستشوارة ومعالجوة نفسوية فوي مركوز لالستشوارات النفسوية ،إذ
الحظووت موون خووالل الحوواالت التووي أتعاموول معهووا أن معظووم مشووكالت الطلبووة هووي مشووكالت مرتبطووة

بمهارات الحياة ،األمر الذه يشير الى العالقة األرتباطية في تدني مستوى التكيف األكاديمي.

وتنطوه عملية التكيف على التعامول موع المشوكالت سوواء أكانوت نابعوة مون الوداخل أم الخوارج.

وعندما يوتم التعامول بنجواي سويكون التكيوف ناجحوا  .أموا إذا لوم يتعامول موع المشوكالت بنجواي وانعكوس

على الفرد بشكل سلبي يحول دون تحقيق أهدافه ،ف ننا سنواجه سوء التكيف.
أسئلة الدراسة:

حاولت هذه الدراسة اإجابة عن األسةلة اآلتية:

 .1ما مستوى مهارات الحياة والتكيف األكاديمي لدى الطلبة؟
 .0ما عالقة مهارات الحياة بدرجتها الكليوة وأبعادهوا الفر يوة بوالتكيف األكواديمي لودى طلبوة الجامعوة
األردنية؟
 .3ما مقدار التباين الذه تفسره مهارات الحياة منفردة ومجتمعة في التكيف األكاديمي؟
أهمية الدراسة:

األهمية النظاقة :من الناحية النظرية تبدو أهمية الدراسة في إ وراء المكتبوة بد ارسوة حوول عالقوة

مهووارات الحيوواة والتكيووف األكوواديمي ،ألنووه وبووالرحم موون تعوودد الد ارسووات والبحوووث العلميووة التووي تناولووت
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أن موض وووع مه ووا ارت الحي وواة وعالقتو وه به ووذا المتغيو ورلم يحو و بكثي وور م وون
التكي ووف األك وواديمي إ ع
ال ع
متغير ع
الدراسات ،إذ ت مل الباحثة أن تش عكل هذه الدراسة نقطة انطالو لدراسات أخرى حول هذا الموضوع.
األهميددة العمليددة :يمكوون االسووتفادة موون نتووائج هووذه الد ارسووة فووي معرفووة مسووتوى مهووارات الحي واة

والتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة األردنية والعمول علوى تحسوينها .والقيوام ببنواء مقواييس لمهوارات
الحيوواة والتكيووف األكوواديمي يتمتووع بخصووائص سوويكومترية جيوودة يمكوون البوواحثين والعوواملين فووي مجووال
األرشاد االستفادة منها والعمل على بناء برامج انمائية ارشادية لتعديل هذه المتغيرات وتحسينها.
أهداف الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:




بيان مستوى مهارات الحياة والتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة األردنية.

بيان عالقة مهارات الحياة ودرجتها الكلية وأبعادها الفر ية من ناحية والتكيف األكاديمي لدى

طلبة الجامعة األردنية من ناحية أخرى.


توضي مقدار التباين الذه تفسره مهارات الحياة منفردة ومجتمعة في التكيف األكاديمي.

التعاقفات اللرالحية واسجاائية:

تتبنى الدراسة التعريفات اآلتية:
مهددارات الحيدداة :تعوورف مفاةيميووا ب نهووا المقوودرة علووى القيووام بالسوولوك اإيجووابي والمتكيووف والتووي

تمكن األفراد من التعامل بفاعليوة موع متطلبوات الحيواة اليوميوة وتحودياتها ،وإن مهوارات الحيواة تت ومن
الكفواءات النفسووية واالجتما يوة  ،والتووي تسواعد النوواس علوى صوونع القو اررات ،وحوول المشوكالت ،والتفكيوور
اإبوداعي ،والتواصول بفاعليوة ،وبنواء عالقوات صوحية(World Health Organization, 1993).
أما إجرائيا فتعرف مهارات الحياة ب نها الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقيواس مهوارات الحيواة
المستخدم في هذه الدراسة.
التكيددف األكدداديمي :فيعوورف مفاةيميوا ب نهوا العمليووة الديناميكيووة المسووتمرة التووي يقوووم بهووا الطالووب
الستيعاب مواد الدراسة والنجاي فيهوا ومقودرة الطالوب علوى تكووين عالقوات طيبوة موع أسواتذته و مالئوه
فوي الد ارسوة بهودف التعوايع موع البيةوة الجامعيوة وإشوباع حاجاتوه ( Baker & Siryk, 2006 ).أموا
إجرائيا يعرف ب نه الدرجة التي يحصل عليهوا الطالوب علوى مقيواس التكيوف األكواديمي المسوتخدم فوي
هذه الدراسة.
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الدراسات السابقة:

اجريت عد يد من الدراسات تناولت مفهوم مهارات الحيواة والتكيوف األكواديمي فوي بيةوات مختلفوة

وعينات مختلفة ،واختلفت نتوائج الد ارسوات اال انهوا اتفقوت فوي معظمهوا فوي مودى تو ير مهوارات الحيواة
علووى التكيووف األكوواديمي ،و يمووا ي و تي عوورغ لعوودد موون الد ارسووات العربيووة واالجنبيووة ضوومن العنوواوين
اآلتية:
الدراسات التي تناولت مهارات الحياة:

سعت دراسة نيترجون كار وكاتال ( (Netragaonkar & Khatal، 0211إلى ايجواد الووعي

بالمهارات الحياتية و معرفة مدى فاعلية برنامج التو ية بمهوارات الحيواة لودى طلبوة المرحلوة األساسوية
فوي الهنود ،وأفسوتخدم الموونهج التجريبوي إجوراء هووذه الد ارسوة علوى عينوة تكونووت مون ( )12طالبوا ضوومن
مجمووعتين واحودة ضووابطة وأخورى تجريبيووة ،وأشوارت نتوائج الد ارسووة الوى أن برنووامج التو يوة بمهووارات

الحيوواة عووز معرفووة الطووالب بهووذه المهووارات ،وبينووت الد ارسووة أن أهووم مووا يميووز هووذه الب ورامج أنهووا تزيوود
الوعي بمهارات الحياة االجتما ية لتحقيق التكيف االجتماعي.
أموا د ارسوة فرهواده موجوادمن جهواد ( )Farhady & Moghadamnejhad, 2012فهوودفت
التعرف الى أ ر التدريب على مهارات الحياة على الرضا عن الحياة بين طوالب المودارس الثانويوة فوي
إيران .أفجريت الدراسة على عينة بلغت ( )01طالبا تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلوى مجموعوة ضوابطة
ومجموعوة تجريبيووة فووي الموودارس الثانويووة فووي األهووا ب إيوران ،ضوومت كوول مجموعووة ( )13طالبووا تووم
توودريب الطووالب فووي المجموعووه التجريبي وة علووى بعووض مهووارات الحيوواة (مثوول مهووارة حوول المشووكالت،
ومه ووارة اتخ وواذ القو ورار ،ومه ووارات التفكي وور اإب ووداعي ،ومه ووارات االتص ووال) م وون خ ووالل الت وودريبات حي وور
الموجهووة مثوول لعووب األدوار ،وطريقووة العص و

الووذهني ،والمناقشووة ،والعموول فووي مجموعووات صووغيرة.

وبينت النتائج أن التدريب على مهارات الحياة اد من رضا الطلبة عن الحياة.
وهودفت د ارسوة أو بون ) (Ozben 2013التعورف إلوى المهوارات االجتما يوة والرضوا عون الحيواة
ومسووتويات الشووعور بالوحوودة .وقوود تكونووت العينووة موون ( )505طالبووا جامعيووا موون تركيووا ،وتووم اسووتخدام
مقيوواس الشووعور بالوحوودة ومقيوواس المهووارات االجتما يووة ومقيوواس الرضووا عوون الحيوواة .وأشووارت النتووائج
إلووى أن المهووارات االجتما يووة ومسووتويات الرضووا عوون الحيوواة عنوود اإنوواث بشووكل أعلووى ممووا هووي لوودى
الذكور .كذلك ترتبط مستويات الشعور بالوحدة عند اإناث أعلى مما هي لدى الوذكور ،وأن المهوارات
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اإجتما يووة والرضووا عوون الحيوواة يرتبطووان مووع الشووعور بالوحوودة ،وكانووت المهووارات االجتما يووة مرتبطووة
بشكل إيجابي مع الرضا عن الحياة.
أمووا د ارسووة مالنوسووكاس ودوموواين والبنيووين (Malinauskas, Dumciene, Lapeniene,
 ) 2014فقد هدفت لمعرفة المهارات االجتما ية والرضا عن الحياة لدى طالب السنة األولى و السونة
األخيرة في جامعة ليتوانيا .تكونت العينة من  154طالبا وطالبة ( 031طالبة) و( 005طالبا) وكوان

( )012مونهم موون طووالب السوونة األفولووى بينمووا كوان ( )144موون طووالب السوونة األخيورة .أشووارت النتووائج
إلووى أن اإنوواث سووجلن نسووبة أعلووى موون الووذكور فووي المهووارات االجتما يووة والرضووا عوون الحيوواة .وأن
المهارات االجتما يوة والرضوا عون الحيواة عنود طوالب السونوات األخيورة أعلوى بكثيور مون طوالب السونة
األولى وأن هناك ارتباطا إيجابيا بين المهارات االجتما ية والرضا عن الحياة.
الدراسات التي تناولت التكيف األكاديمي:

فووي د ارسووة موواكجي ( ( McGhi1,0217التووي أج ارهووا علووى التعلوويم العووالي فووي جنوووب افريقيووا

هدفت الى تحديد العوامل التي تمكن الطلبة الجدد من التكيف بنجاي في البيةة التعليميوة .وقود وجودت

أن  %52من الطالب الذين يصولون للد ارسوة فوي الجامعوة يتسوربون مون الد ارسوة ومعظمهوم فوي السونة

اولووى .وتكونووت عينووة الد ارسووة موون  30طالبووا وتووم جمووع البيانووات عوون طريووق اإسووتبانات والمقووابالت
الفرديووة وكشووفت النتووائج أن  02موون  30طالبووا واجه ووا صووعوبة فووي التغلووب علووى تحوودياتهم االنتقاليووة
والتكيف األكواديمي .توصولت الد ارسوة الوى أن العوامول والتحوديات ذاتهوا نسوتخدمها للمسواعدة والتوجيوة

للطالب الجدد.
وهودفت د ارسوة كووان و هوين وبينواكس ) (Quan, Zhaen & Benxian, 2014تعورف أ ور
الشووعور بالوحوودة والتكيووف علووى التوافووق األكوواديمي لوودى طلبووة السوونة االولووى الجامعيووة .وقوود تكونووت
العينووة م وون ( )071طالبووا وطالب ووة فو و ي الجامعووة ف ووي الصووين ،واس ووتخدم ف ووي الد ارسووة مقي وواس الش ووعور
بالوحوودة االجتما يووة ومقيوواس التكيووف األكوواديمي ونمووط التقليوود .وأشووارت النتووائج إلووى وجووود أ وور سوولبي
ومباشر للشعور بالوحدة على التوافق األكواديمي وذلوك مون خوالل تنشويط نموط تقليود سولبي وقموع نموط
التقليود اإيجوابي .إذ أن لعوب تقليود الونمط دور الوسويط فوي العالقوة بوين الشوعور بالوحودة وتو قلم الطلبوة
في الكلية.

وفي دراسة قام بها سنفينك وجا ر ) (Sevinc & Gizir 2014هودفت لمعرفوة العوامول األكثور

شو وويوعا التو ووي ت و و ر سو وولبا فو ووي التكيو ووف مو ووع الحيو وواة الجامعيو ووة لو وودى طلبو ووة السو وونة االولو ووى الجامعيو ووة
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واسووتراتيجيات الم واجهووة المسووتخدمة موون قبوول ه و الء الطووالب فووي الجامعووات فووي عمليووة التكيووف مووع

الحيواة الجامعيووة وكووان المشواركون ( )05طالبووا جامعيووا مون مختلو

الكليووات فوي جامعووة مرسووين .وتووم

جمووع البيانووات عوون طريووق المقووابالت التووي ضوومت  01س و اال وضووعت موون قبوول البوواحثين وتووم تحليوول
وترميزه ووا البيان ووات وتصو ونيفها .وكش ووفت النت ووائج ع وون عوام وول تو و ر بطريق ووة س وولبية ف ووي ط ووالب الس وونة

االولى :أكاديميا واجتما يا وعاطفيا ،وأن عالقواتهم موع األصودقاء والمشواركة فوي النشواطات الترفيهيوة
وفي تنظيم أوقات الفراغ ت ر سلبا .ف ال عن لذلك ،هناك عوامل شخصية مثل الخجول والخووف مون

الفشل ،كموا أشوارت النتوائج الوى أن هو الء الطوالب فوي الغالوب يتجنبوون طلوب المسواعدة والتعامول موع
طالب السنوات االخيرة ويواجهون التحديات ب نفسهم حتى يتكيفوا مع الحياة الجامعية.

وهودفت د ارسووة عربيوات وعبوود اللطيوف ) (Aearbiaat, Abdullatif 2010إلوى بنوواء برنووامج

إرشواده للتكيووف مووع الحيواة الجامعيووة لوودى طلبووة جامعوة البلقوواء التطبيقيووة .تكوون مجتمووع الد ارسووة موون
( )512طالبا وبلغت عينة البحث ( ) 32طالبا مون الوذين حصولوا علوى أخفوض الودرجات علوى مقيواس
التكيووف مووع الحيوواة الجامعيووة فووي جامعووة البلقوواء التطبيقيووة .وبعوود تحليوول البيانووات ومعالجتهووا إحصووائيا
أشووارت النت ووائج إلووى ان المش ووكالت التووي يع وواني منهووا الطلب ووة هووي ف ووي المجووال األك وواديمي ،والمج ووال

النفسي ،والمجال األجتماعي.

وفوي د ارسوة جاكيوا وكيلوي ) (Jaggia & Kelly, 1444هودفت إلوى تحديود مجموعوة العوامول

التووي ت و ر فووي مسووتوى األداء األكوواديمي لعينووة موون الطووالب الجووامعيين باسووتخدام المعوودل التراكمووي

كمقيوواس لمسووتوى األداء األكوواديمي للطالووب .وقوود توصوولت الد ارسووة إلووى أن هنوواك عديوودا موون العواموول

الت ووي تو و ر ف ووي األداء األك وواديمي للطال ووب ،بع ووض ه ووذه العوام وول يو ورتبط بالمن وواهج الد ارس ووية وطريق ووة
التوودريس ،وع ووو هية ووة التوودريس ،وخص ووائص الطالووب .كم ووا أوضووحت الد ارس ووة أن خصووائص أسو ورة

الطالب والمستوى التعليمي واستقرار المجتمع األسره الذه يعيع يه الطالب يمثل أهوم العوامول التوي
ت ر في أداء الطالب األكاديمي.
تعقي على الدراسات السابقة:

وموون خووالل النظوور فووي الد ارسووات ال سووابقة التووي تناولووت متغي ورات الد ارسووة نجوود أنهووا أشووارت إلووى

وج ووود ارتب وواط ايج ووابي ب ووين مه ووارات الحي وواة والرض ووا ع وون الحي وواه مث وول د ارس ووة (

Malinauskas,

 )Dumciene, Lapeniene,2014و( )Farhady, and Moghadamnejhad, 2012فوي حوين
اه و و ووتم بو و و وواحثون أخو و و وورون بمهو و و ووارات الحيو و و وواة والتكيو و و ووف الكو و و وواديمي والعالقو و و ووة بيو و و وونهم مثو و و وول د ارسو و و ووة
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( )McGhie1,2017ود ارسووة  )Aearbiaat, Abdullatif 2010),ود ارسووة)(Jaggia& 1444
 ،Kellyولقود تووم االسوتفادة موون الد ارسوات السووابقة ومتغيراتهوا فووي صوياحة أسووةلة الد ارسوة ،و فووي بنوواء
تصور نظره حول المقاييس التي تم بناؤها في هذه الدراسة .وتمثول الد ارسوة الحاليوة امتودادا للد ارسوات
السابقة ب رورة يياس مهارات الحياة وعالقتها بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة.

وتمتا هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بواختالف البيةوة.وبنواء علوى اخوتالف بيةوات الد ارسوات

الس و ووابقة وتن و وووع طبيع و ووة مقاييس و ووها ،وظ و ووروف التطبي و ووق ،وتوقيته و ووا ،واخ و ووتالف البية و ووات االجتما ي و ووة
واالقتصادية بين عينوات تلوك الد ارسوات ،ف نوه مون الممكون القوول انوه ال يمكون اعتمواد نتوائج أه د ارسوة
وتعميمها على جميوع البيةوات ،وفوي مختلو

األ منوة .لوذا فو ن الد ارسوة الحاليوة تعود الد ارسوة ال ارئودة فوي

بيةتهووا التووي تناولووت العالقووة االرتباطيووة بووين مهووارات الحيوواة والتكيووف األكوواديمي .وتمتووا هووذه الد ارسووة

انهووا تسووعى الووى التعوورف إلووى مسووتوى مهووارات الحيوواة لوودى الطلبووة وأ وور هووذه المهووارات فووي التكيووف
األكاديمي والعمل على تحسينها.
الراققة واسجااءات
منهج الدراسة:

تعد هذه الدراسة ارتباطية وصفية .حيث يهتم هذا المنهج البحثي بوصو

العالقوة بوين الظوواهر

النفسية في الواقع التربوه ،م يتم تفسيرها من خالل البيانات الكمية والمناقشات التفسيرية.
مجتمل الدراسة وعينتها:

تك ووون مجتم ووع الد ارس ووة م وون طلب ووة البك ووالوريوس ف ووي كلي ووات العل وووم التربوي ووة واآلداب والعل وووم

والتمو وريض المس ووجلين ف ووي الفص وول الث وواني م وون الع ووام الد ارس ووي الج ووامعي  0211/0213ف ووي الجامع ووة
األردنيووة ،والبووالد عووددهم ( )3131طالبووا وطالبووة ( )222طالبووا )0103( ،طالبووة .ويبووين الجوودول ()1
تو يع مجتمع الدراسة حسب الجنس والكلية والتخصص.

الجدو ( )1توزقل أفااد مجتمل الدراسة حس الجنس والكلية والتخصص

الجنس

الكلية

العدد
222
0103
3131
1141
401
533
723
3131

الفئات
ذكر
أنثى

المجموع
العلوم التربوية
اآلداب
العلوم
التمريض
المجموع
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النسبة
% 20
%80
%100
%3145
% 07
%15.5
%23
%100
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التخصص

العدد
150
534
144
105
010
041
111
370
3131

الفئات
اإرشاد والصحة النفسية
التربية الخاصة
الجغ ار يا
علم النفس
العلوم الحياتية
الفيزياء
التمريض
التمريض لفناث
المجموع

د .حنان أحمد أبو فوده
النسبة
% 14
% 11
% 15
% 10
%7
%2
% 10
% 11
%100

تم اختيارعينة الدراسة بالطريقة العشووائية العنقوديوة مون مجتموع الد ارسوة األصولي حسوب الجونس
والكليووة والتخصووص .وذلووك موون خووالل حصوور جميووع التخصص وات ألف وراد عينووة الد ارسووة موون الكليووات
المعنية في الجامعة وأعطاء كل شعبة رقما ،م اختيار األرقوام الفرديوة لتشوكيل عينوة الد ارسوة ،فقود بلود
عوودد العينووة( )515طالب وا وطالبووة موون طلبووة الجامعووة األردنيووة ،شووكلوا مووا نسووبته  % 15موون مجتمووع
الدراسة .والجدول ( )0يبين تو يع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والكلية والتخصص.
الجدو ( )2توزقل أفااد عينة الدراسة حس الجنس والكلية والتخصص
الجنس

الكلية

التخصص

أدواتا الدراسة:

العدد
121
111
515
174
134
22
117
515
42
21
75
11
37
13
10
55
515

الفئات
ذكر
أنثى

المجموع
العلوم التربوية
اآلداب
العلوم
التمريض
المجموع
اإرشاد والصحة النفسية
التربية الخاصة
الجغ ار يا
علم النفس
العلوم الحياتية
الفيزياء
التمريض
التمريض لفناث
المجموع

النسبة
%20
% 80
%100
%3145
% 07
%15.5
% 03
%100
% 14
% 11
%15
% 10
%7
%2
% 10
% 11
%100

مقياس مهارات الحياة ،ومقياس التكيف األكاديمي و يما ي تي عرغ لهذين المقياسين:
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أولا :مقياس مهارات الحياة:

بغوورغ التعوورف إلووى مهووارات الحيوواة عنوود الطلبووة تووم تصووميم مقيوواس لمهووارات الحيوواة لوودى طلبووة

الجامعووة مكووون موون ال ووة أبعوواد وهووي (التفكيوور النقووده ومهووارات اتخوواذ القو اررات ،والمه وارات العالئقيووة
ومهارات التواصل ،والتكيف ومهوارات اإدارة الذاتيوة) وبعود االطوالع علوى األدب النظوره و الد ارسوات
السووابقة والمق وواييس المختلف ووة لمهووارات الحي وواة مث وول د ارسووة )(ozben, 2013

(Malinauskas,

) Dumciene, and Lapeniene,2014و( . ( Sevinc & Gizir, 2014تكوون المقيواس فوي

صووورته األوليووة موون  52فق ورة مو عووة علووى ال ووة أبعوواد هووي( :التفكيوور النقووده ومهووارات اتخوواذ الق ورار)

(المهووارات العالئقيووة ومهووارات التواصوول) و(التكيووف ومهووارات اإدارة الذاتيووة) بع ووها مصوواغ صووياحة
موجبة ،وبع ها اآلخر صياحة سالبة.
لد مقياس مهارات الحياة:

تم الت كد من م شرات الصدو بطريقتين:

لد المحتوى:

توم التحقووق موون الصودو المنطقووي للمقيوواس وذلوك بعرضووه بصووورته األوليوة المكونووة موون ()52

فقورة علووى ال ووة عشوور موون المختصووين فووي اإرشوواد النفسووي وعلووم الوونفس لتحكوويم المقيوواس موون حيووث
وضوي صياحة فقرات المقياس وسالمتها اللغويوة ومالءمتهوا لقيواس موا وضوعت لقياسوه ومودى انتمواء
كوول فق ورة للبعوود الووذه أدرجووت تحتووه والتحقووق موون موودى مناسووبتها لبيةووة الد ارسووة الحاليووة والعينووة التووي

سووتطبق عليهووا ،وقوود أشووار المحكمووون إلووى مجموعووة موون التعووديالت كووان أبر هووا ،حووذف مجموعووة موون
الفقرات و قد تم اعتمواد اتفواو تسوعة مون المحكموين علوى إبقواء الفقورة كموا هوي  ،كموا توم إجوراء بعوض
التعديالت على الصياحة اللغوية لبعض الفقرات في مختل

األبعاد.

لد البناء:

تم ايجاد االرتباطات الداخلية بوين الفقورات واالبعواد الفر يوة التوي تنتموي اليهوا وكانوت ذات داللوة

احصووائية كمووا تووم ايجوواد معووامالت ارتبوواط كوول بعوود موون أبعوواد مقيوواس مهووارات الحيوواة بالدرجووة الكليووة
وكانت ذات داللة احصائية وهذا م شور علوى أن المقيواس يتمتوع بدرجوة جيودة لقيواس مهوارات الحيواة.

وبعد اجراء التعديالت أصب المقياس مكونا في صوورتة النهائيوة مون ( )12فقورة مو عوة علوى أبعادهوا
الثال ة.
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ثبات المقياس:

تووم حسوواب بووات المقيوواس بطريقووة االختبووار و) (Test-retestإعووادة االختبووار )(Test-retest

على عينوة عودد أفرادهوا ا نوان و ال وون مون طلبوة الجامعوة االردنيوة ومون خوارج عينوة الد ارسوة ،بفاصول
مني مدته أسبوعان ،فكانت ييمة معامول الثبوات عون طريوق االعوادة ( )2.23كموا توم حسواب معامول
االتساو الداخلي بمعادلة كرونبا ألفا ،على أفراد العينة أنفسهم باستخدام معادلوة كرونبوا الفوا فكانوت
ييمة معامل اإتساو الداخلي (.)2.41
ثانيا :مقياس التكيف األكاديمي:

بغرغ التعرف إلى مهارات التكيف األكاديمي عنود الطلبوة توم تصوميم مقيواس لمهوارات التكيوف

األكوواديمي لوودى طلبووة الجامعووة مكووون موون ال ووة أبعوواد وهووي (البعوود األكوواديمي ،البعوود الووذاتي ،البعوود
االجتموواعي) وبعوود االطووالع علووى األدب النظ ووره و الد ارسووات السووابقة والمقوواييس المختلفووة لمه ووارات

التكيووف االكوواديمي مثوول د ارسووة الرهينووي وحمووده ( )Al-Rihani, Hamdi, 1987ود ارسووة ك ووان
و هوين وبيناكسون ( ) Quan , Zhaen , Benxian, 2014تكوون المقيواس فوي صوورته األوليوة مون

 12فقو ورة مو ع ووة عل ووى ال ووة أبع وواد ه ووي ( :البع وود االك وواديمي) (البع وود ال ووذاتي) و(البع وود االجتم وواعي)
بع ها مصاغ صياحة موجبة ،وبع ها اآلخر مصاغ صياحة سالبة.
لد مقياس مهارات الحياة:

تم الت كد من م شرات الصدو بطريقتين:

لد المحتوى:

قامت الباحثة بالتحقق من الصدو المنطقي للمقياس وذلك بعرضوه بصوورته األوليوة المكونوة

من ( )12فقرة على ال ة عشر من المختصين في اإرشاد النفسي وعلم النفس لتحكويم المقيواس مون
حيث وضوي صوياحة فقورات المقيواس وسوالمتها اللغويوة ومالءمتهوا لقيواس موا وضوعت لقياسوه ومودى
ا نتماء كل فقرة للبعد الذه أدرجت تحته والتحقق من مدى مناسبتها لبيةوة الد ارسوة الحاليوة والعينوة التوي
سوتطبق عليهوا ،وقود أشوار المحكموون إلوى مجموعوة مون التعوديالت ،كوان أبر هوا ،حوذف مجموعوة مون
الفقورات وقوود توم اعتموواد اتفوواو تسوعة موون المحكمووين علوى إبقوواء الفقورة كموا هووي  ،كمووا توم إجوراء بعووض

التعديالت على الصياحة اللغوية لبعض الفقرات في مختل
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لد البناء:

تم ايجاد االرتباطات الداخلية بوين الفقورات واالبعواد الفر يوة التوي تنتموي اليهوا وكانوت ذات داللوة

احصائية كما تم ايجاد معوامالت ارتبواط كول بعود مون أبعواد مقيواس التكيوف األكواديمي بالدرجوة الكليوة
وكان ووت ذات دالل ووة احص ووائية وه ووذا م ش وور عل ووى أن المقي وواس يتمت ووع بدرج ووة جي وودة لقي وواس التكيو ووف
األكواديمي .وبعود اجوراء التعوديالت أصوب المقيواس مكونووا فوي صوورته النهائيوة مون ( )30فقورة مو عوة
على أبعادها الثال ة.
ثبات المقياس:

وقد حسب بات المقياس للدرجة الكلية بفاصول اسوبوعين علوى عينوة مون  30طالبوا وطالبوة مون

طلبووة الجامعووة االردنيووة وموون خووارج عينووة الد ارسووة فكانووت ييمووة معاموول الثبووات عوون طريووق االع ووادة

( )2.25كما حسب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونبا الفا فكانت ييمة الفا (.)2.22
األسالي اسحصائية:

تم تطبيق المعالجات اإحصائية اآلتية :المتوسطات الحسوابية ،واالنح ارفوات المعياريوة ،ومعامول

االرتباط بيرسون ،وتحليل االنحدار ،ومعادلة كرونبا ألفا لفحص بات أداة الدراسة.
عاض النتائج

اسجابة عن السؤا األو  :ما مستوى مهارات الحياة والتكيف األكاديمي لدى الرلبة؟

 .1مقياس مهارات الحياة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريه والمستوى كما في الجدول (.)3

جدو ( (3المتوسرات الحسابية والنحاافات المعيارقة لدرجات الرلبه على مقياس مهارات الحياة وأبعاده
البعد
التفكير النقده ومهارات اتخاذ الق اررات
مهارات العالئقية ومهارات التواصل
التكيف ومهارات االدارة الذاتية
(الدرجه الكليه)

المتوسط الحسابي
3471
3472
3417
3774

النحااف المعياري
2.11
2412
2411
1741

المستوى
مرتفع
مرتفع
متوسط
ماتفل

يب ووين الج وودول ( ) 3أن المتوس ووطات الحس ووابية ل وودى طلب ووة الجامع ووة األردني ووة ف ووي أبع وواد مقي وواس
مهارات الحياة المستخدم في هذه الدراسة تراوحت موا بوين ( ،)3472 –3417وأظهور الجودول أي وا أن
بعد المهارات العالئقية ومهارات التواصل في الرتبوة األولوى بمتوسوط حسوابي بلود ( )3472وبوانحراف

معي وواره بل وود ( ،)2412واحت وول بع وود التفكي وور النق ووده ومه ووارات اتخ وواذ القو و اررات الرتب ووة الثاني ووة بمتوس ووط

حسووابي بلوود ( )3471وانحوراف معيوواره ( )2411وبمسووتوى متوسووط ،أمووا بعوود التكيووف ومهووارات االدارة
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الذاتيووة فقوود جوواء فووي الرتبووة الثالثووة بمتوسووط حسووابي بلوود ( )3417وانح وراف معيوواره بلوود ( .)2411أمووا
المتوسط الحسابي للدرجوة الكليوة لمقيواس المهوارات الحياتيوة لودى طلبوة الجامعوة االردنيوة علوى الدرجوة

الكلية ،فقد بلد ( )3471بانحراف معياره بلد (.)2411
 .2مقياس التكيف األكاديمي

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى فكانت كما في الجدول (.)1

الجدو ( ) 4المتوسرات الحسابية والنحاافات المعيارقة لدرجات الرلبة على مقياس التكيف األكاديمي وأبعاده
النحااف المعياري
المستوى
المتوسط الحسابي
البعد
متوسط
2415
3410
األكاديمي
مرتفع
2414
3452
الذاتي
متوسط
2453
3434
االجتماعي
متوسط
1754
3744
(الدرجه الكليه)

يبين الجدول ( )1أن المتوسوطات الحسوابية لطلبوة الجامعوة األردنيوة علوى أبعواد مقيواس التكيوف

األكوواديمي المسووتخدم فووي هووذه الد ارسووة جوواءت متوسووطة وتراوحووت مووا بووين ( ،)3452 –3434وأظهوور

الج وودول أن البع وود ال ووذاتي ج وواء ف ووي الرتب ووة األول ووى بمتوس ووط حس ووابي بل وود ( )3452ب ووانحراف معي وواره

بلوود( ،)2414وأحتوول البعوود األكوواديمي الرتبووة الثانيووة بمتوسووط حسووابي بلوود ( )3410وانح وراف معيوواره

( ،)2415أمووا البعوود االجتموواعي فقوود جوواء فووي الرتبووة الثالثووة بمتوسووط الحسووابي بلوود ( )3434وانح وراف
معيوواره بلوود ( .)2453أمووا المتوسووط الحسووابي علووى مقيوواس مهووارات التكيووف األكوواديمي لوودى طلبووة
الجامعة االردنية على الدرجه الكلية ،فقد بلد ( )3411بانحراف معياره بلد (.)2451

اظهرت النتائج أن مستوى مهارات الحياة لدى طلبة الجامعة االردنية جاءت بدرجوة مرتفعوة أموا

التكيف األكاديمي فقد أظهرت النتائج أن مسوتواه لودى طلبوة الجامعوة االردنيوة جواءت بدرجوة متوسوطة
حسب المقاييس المستخدمة.

وتعزو الباحثة هوذه النتيجوة الوى أن مهوارات الحيواة كانوت بمسوتوى مرتفوع نتيجوة للبيةوة الجامعيوة

التووي تسوواعد علووى تنميووة المهووارات لووده الطلبووة وتعوود الجامعووات موون وسووائل التنشووةة االجتما يووة فووي
جميوع الوودول ،وذلووك بمووا توووفره موون أدوات قووادرة علوى أداء دور أساسووي فووي تشووكيل فكوور الطلبووة وسوولو
كهم .كما تعد الجامعوات إحودى الم سسوات االجتما يوة الفاعلوة فوي تعزيوز أنمواط التفاعول بوين الطلبوة
والمجتمووع ألن موون واجباتهووا الرئيسووة تنميووة وعووي الطلبووة وتوجيهوه أكاديميووا واجتما يووا .وعلووى اعتبارهووا
المصوودر القووادر علووى تزويوود المجتمووع بمووا يحتاجووه موون مقوودرات ذات خب ورات علميووة م هلووة ومدرب ووة
()arshydt,2013

a'akhu

 )Almiqdadu,كمو ووا أشو ووارت منظمو ووة الصو ووحة

alsurhani,
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العالميووة) World Health Organization,1993الووى أن المهووارات الحياتيووة تمتوود لتشوومل كافووة
جوانب حياة األنسان بوصفه كائنا اجتما يَا وع وَا في جماعوة أكبور وبحاجوة للتكيوف موع المجتموع،
فطوالب الجامعوة يمتلكوون مجموعوة مون المهوارات الحياتيوة التوي تمكونهم مون التواصول والتعواط موع
اآلخورين ،وتوظيووف هووذه المهووارات الم ديووة للنجاي،وتكيفووه مووع عناصوور البيةووة التووي يعوويع فيهووا وعلووى

طبيعة عالقاته مع من حوله والتي تعود بدورها لتو ر بشوكل ايجوابي علوى تفكيوره وسولوكه ،والمهوارات
الحياتيووة كمووا عرفتهووا منظمووة الصووحه العالميووة ( (World Health Organization,1993هووي
المقوودرة علووى إظهووار سوولوك تكيفووي وإيجووابي يسووم ل ف وراد بووالتكيف بشووكل فعووال مووع مطالووب الحيوواة
وعالئقيووة تسوواعد األشووخاق علووى اتخوواذ ق و اررات
اليوميووة وتحوودياتها وهووي مهووارات نفسووية واجتما يووة
ع
وا ية ،وحل المشكالت ،والتفكيور بطريقوة نقديوة ،والتواصول الفعوال ،وبنواء عالقوات سوليمة ،والتعواط
مووع اآلخ ورين .كمووا أظه و رت نتووائج الد ارسووة بو ن المتوسووطات الحسووابية إجابووات الطووالب علووى مقيوواس
مهووارات الحيوواة ب بعوواده (التفكيوور النقووده ومهووارات اتخوواذ الق و اررات ،المهووارات

العالئقيووة ومهووارات

التواصل ،التكيف ومهارات االدارة الذاتية) جواءت بدرجوة مرتفعوة ،واتفقوت موع د ارسوة ( & Farhady
.)Moghadamnejhad, 2012

حيث أشارت النتائج إلى أن التدريب على مهارات الحياة يساعد على يوادة الرضوا عنود الطلبوة.

كمووا اتفقووت نتيج ووة هووذه الد ارسو وة مووع نت ووائج د ارسووة ( ،)Netragaonkar&Khatal، 0211ف ووي أن
يادة الوعي بمهارت الحياة يساعد في تحقيوق التكيوف ،وهوذا داللوة علوى أن طوالب الجامعوة يتمتعوون

بمهارات حياتية عالية من التفكير الناقد واتخواذ القورار والتواصول وأتفقوت هوذه النتيجوه موع نتوائج د ارسوة
) ( Forneris,Danish,Scott, 2007فووي أن مهووارت الحيوواة بحاج وة للتوودريب وقوود يعووود هووذا أن
المهوارات الحياتيووة كانووت متوسووطة فووي الد ارسووة ولكوون علووى أ وور البرنووامج التوودريبي القووائم علووى مهووارات
الحيواة اصوبحت هوذه المهوارات مرتفعوة ،كموا أتفقوت هوذه النتيجوه موع نتوائج د ارسوة ( Malinauskas,
 ),Dumciene, Lapeniene, 2014فقوود أشووارت النتووائج الووى أن االنوواث سووجلن نسووبة أعلووى موون
الذكور في المهارات الحياتية .وأن عينة الدراسة الحالية كانت  %22من االناث.

كمووا تعتقوود الباحثووة انووه ربمووا كووان المنووا األسووره السووائد موون أهووم العواموول الم و رة فووي ا ديوواد

مهارات الحياة أو انخفاضها ،الذه يقود الى نمو أبناء أسوياء وايجوابين فوي عالقواتهم االجتما يوة وأن
األس ورة التووي تسووتمع لق و اررات األبنوواء وتعوواملهم بتعوواط
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د .حنان أحمد أبو فوده

أنفسهم ف نها تعز قتهم ب نفسهم وتنمي لديهم التفكيور األبوداعي وأتفقوت هوذه النتيجوة موع نتوائج د ارسوة
)(Jaggia & Kelly. 1444
أما علوى مسوتوى مقيواس التكيوف األكواديمي فجواءت تصووراتهم بدرجوة متوسوطة .وتفسوير نتوائج
ذلوك كمووا تبووين أن االنتقو ال إلووى المرحلووة الجامعيووة هوي نقطووة تحووول تعتموود علوى وجهووات النظوور للبيةووة
المحيطة فو ن كوان أسولوب التكيوف سولبيا سووف يعيوق التكيوف األكواديمي للطالوب ويفقوده االهتموام فوي
إتقان مهارات التعلم وإن كان أسلوب التكيف إيجابيا سوف يعمل على تعزيز التكيف األكواديمي ويحود
من أنماط السلوك حير التكيفية ،كما أن استقرار المجتمع األسره الوذه يعويع يوه الطالوب يمثول أهوم
العوامو و وول التو و ووي ت و و و ر علو و ووى أداء الطالو و ووب األكو و وواديمي وأتفقو و ووت هو و ووذه النتيجو و ووه مو و ووع نتو و ووائج د ارسو و ووة
))Jaggia& Kelly, 1444
اسجابددة عددن الس دؤا الندداني :مددا عالقددة مهددارات الحيدداة بدددرجتها الكليددة وأبعادهددا الفاةيددة

بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة األردنية؟

لفجابووة عوون هووذا الس و ال ولبيووان العالقووة االرتباطيووة بووين المقوواييس تووم احتسوواب معام ول إرتبوواط

بيرسوون ( ) Pearson Correlation Coeffieientبوين كول مون مقيواس مهوارات الحيواة ب بعواده موع
مقياس التكيف األكاديمي ب بعاده كما في الجدول(:)5

الجدو ( )5قيم معامل إرتباط بياسون بين مهارات الحياة ومقياس التكيف األكاديمي

ابعاد مهارات الحياة
التفكير النقده
المهارات العالئقية
مهارات اإدارة الذاتية
(الدرجه الكليه)

التكيف األكاديمي (الدرجة الكلية)
دللة إحصائية
معامل الرتباط
24222
2403
24222
2402
24222
2411
24222
2437

أظهورت النتووائج فووي الجوودول ( ) 5أن هنوواك عالقووة متوسووطة وذات داللووة إحصووائية بووين مهووارات

الحيوواة بوودرجتها الكليووة وأبعادهووا مووع التكيووف األكوواديمي ،إذ بلوود معاموول االرتبوواط بووين مهووارات الحيوواة
والتكيف األكاديمي ( )2437وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى (.)0.05 = α

وأتفقت هذه النتيجه مع نتوائج د ارسوة ( (Netragaonkar & Khatal،0211وأظهورت د ارسوته
أنه كلما ادت المهارات الحياتية ادت من مهارات التكيف .وأتفقت هذه النتيجه مع نتائج د ارسوة Al-
 )Yousef, 2013),أظهرت دراسته وجود عالقوة ارتباطيوة بوين مهوارات الحيواة والتكيوف األكواديمي،
فكلمووا توووفرت لوودى الفوورد مهووارات حياتيووة كووان لديووه قووة أعلووى بنفسووه .وكمووا تعتقوود الباحثووة أن امووتالك
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الطال ووب للمه ووارات الحياتي ووة يجع وول عملي ووة التواص وول م ووع األخو ورين ايجابي ووة مم ووا ي وونعكس عل ووى انج ووا ه
األكاديمي.
اسجابددة عددن الس دؤا النالددا :مددا مقدددار التبدداسن الددذي تفسدداه مهددارات الحيدداة فددي التكيددف

األكاديمي منفادة ومجتمعة؟

لفجابة عن هذا الس ال تم إجراء تحليل االنحدار المتعودد وتحليول التبواين األفحواده لبيوان مقودار

التباين الذه تفسره مهارات الحياة في التكيف األكاديمي منفردة ومجتمعة كما ي تي:
جدو ( )6نتائج تحليل التباسن لالنحدار للتأكد من لالحية النمواج لإلجابة عن السؤا النالا
درجات الحاقة

المصدر

االنحدار
الخط
()511 ،3
الكلي
* اات دللة إحصائية على مستوى ()1715

معامل
التحدسد
R2

24114

مجموع
المابعات

متوسط
المابعات

054512
1054073
1524723

24523
24015

قيمةF
المحسوبة
*31411

مستوى
دللة F
24222

يوض و الجوودول ( )1صووالحية االنموووذج لفجابووة عوون الس و ال الثالووث ،ونظ و ار الرتفوواع ييمووة()F

المحسوبة عن ييمتها الجدولية على مستوى داللة ( )2425≤αودرجات حريوة ( ،)511 ،3إذ إن أبعواد
مقياس مهارات الحياة تفسر ( )%1144من التباين في (التكيوف األكواديمي) ،وهوذا ي كود دور مهوارات

الحياة في التكيف األكاديمي .وبناء على ذلك تم اجراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد.
الجدو رقم ( )7نتائج تحليل النحدار المتعدد ألبعاد مهارات الحياة في التكيف األكاديمي
األبعاد

B

التفكير النقده ومهارات اتخاذ الق اررات
المهارات العالئقية ومهارات التواصل
التكيف ومهارات اإدارة الذاتية
* اات دللة إحصائية عند مستوى ()1715

-24212
24270
23130

الخرأ
المعياري
24217
24271
24254

Beta
24222
24215
24373

قيمةT
المحسوبة
24222
14203
*74011

مستوى
دللة T
24220
24327
24222

يت و موون الجوودول ( ،)7وبمتابعووة يوويم اختبووار ( )Tأن أبعوواد مهووارات الحيوواة (التفكيوور النقووده

ومهارات اتخاذ الق اررات ،والمهارات العالئقية ومهارات التواصول) لويس لهوا أ ور فوي التكيوف األكواديمي
كمتغير تابع إذ بلغت يويم ( )Tالمحسووبة ( )14203 ،24222علوى الترتيوب ،وهوي ييموة حيور معنويوة

عنوود مسووتوى داللووة ( .)2425فووي حووين كووان فلبعوود التكيووف ومهووارات اإدارة الذاتيووة كبعوود موون أبعوواد
مهارات الحياة أ ر في التكيف األكاديمي ،إذ بلغت ييمة ( )Tالمحسوبة ( )74011وهي ييموة معنويوة
عند مستوى داللة (.)2425
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د .حنان أحمد أبو فوده

ولبيووان األهميووة النسووبية للمتغي ورات المسووتقلة لمهووارات الحيوواة تووم إج وراء تحليوول االنحوودار المتعوودد
التدريجي  Stepwise Multiple Regressionحسب الجدول ( )2التالي.
الجدو رقم ( ) 8نتائج تحليل النحدار المتعدد التدرقجي للتنبؤ بالتكيف األكاديمي من خال بعد التكيف
ومهارات اسدارة الذاتية

تاتي دخو العنالا المستقلة في معادلة التنبؤ
التكيف ومهارات اإدارة الذاتية
* دالة إحصائيا عند مستوى ()1715

قيمة R2معامل
التحدسد
24117

قيمةT
المحسوبة
124112

مستوى الدللة
*24222

* خ وورج م وون معادل ووة االنح وودار المتع وودد المتووودرج فبع ووده (التفكي وور النق ووده ومه ووارات اتخ وواذ القو و اررات،
والمهارات العالئقية ومهارات التواصل)

يالح من الجدول ( )2مقدار التباين الذه يفسره بعد التكيف ومهارات اإدارة الذاتية كبعود مون

أبعوواد مهووارات الحيوواة فووي التكيووف األكوواديمي ،فقوود فسوور مووا قوودرة ( )%1147موون التبوواين فووي التكيووف
األكواديمي كمتغيوور تووابع .وتفسووير ذلووك كمووا أشووار األدب السووابق إلووى أن عوودم اشووباع الحاجووات تجعوول

الفرد يعواني مون ال ويق والتووتر فوال يوتم التكيوف بشوكل صوحي ومتووا ن ،واعتقود روجور ()Rogers

المشووار لووه فووي كوووره ( )Corey,2010أن التكيووف وسوووء التكيووف لوودى الفوورد م ورتبط بشووكل أساسووي
بمقوودار االتسوواو أو التنوواقض بووين مفهوووم الووذات والخبوورات التووي يموور بهووا االنسووان فووي حيات وه .وي و من
روجور فوي مقودرة الفورد للم وي قودما فوي حياتوه بشوكل بنواء وايجوابي ولكون بشورط أن تتووفر الظووروف
المالئموة للنموو واالرتقواء .وأتفقوت هوذه النتيجوة موع نتوائج د ارسوة (Monton, Mergler, Boman,
) 2014وأش ووارت النت ووائج إل ووى أن الط ووالب ال ووذين ل ووديهم مس ووتويات عالي ووة م وون التف وواؤل و مس ووتويات

منخف و و ووة مو و وون التو و وووتر والقلو و ووق كو و ووان تكو و وويفهم علو و ووى نحو و ووو أف و و وول .كمو و ووا أظهو و وورت نتو و ووائج د ارسو و ووة
( ) Horn,Lalongo,Greenberg,1990أن الت وودريب عل ووى بع ووض المه ووارات الحياتي ووة يو و ده ال ووى
تحسن مستوى التكيف األكاديمي والتوافق النفسي لديهم.
النتيجة:
 التدريب على بعض المهارات الحياتية ي ده الى تحسن مستوى التكيف األكاديمي.

 البيةة الجامعية واستقرار المجتمع األسره الذه يعويع يوه الطالوب يمثول أهوم العوامول التوي تو ر
في أداء الطالب األكاديمي.
 امتالك الطالب للمهارات الحياتيوة يجعول عمليوة التواصول موع االخورين ايجابيوة مموا يونعكس علوى
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انجا ه األكاديمي.
التوليات والمقتاحات:

من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن اقتراي التوصيات اآلتية:

 .1التدريب على المهارات الحياتية ي ده الى تحسن المستوى األكاديمي.

 .0تشووجيع الطلبووة الجوودد علووى نوودوات تعريفيووة توض و الفوورو بووين الحيوواة الجامعيووة والد ارسووة الثانويووة
واطالعهم عن المواد العملية والنظرية التي تدرس في الكلية.
 .3ضورورة اطوالع الطلبوة فووي أ نواء د ارسوتهم الثانويووة علوى الحيواة الجامعيوة وذلووك مون خوالل يووارات
ميدانية للجامعات.

 .1إج وراء د ارسووة مسووتقبلية حووول أ وور مهووارات التفكيوور النقووده ومهووارات اتخوواذ الق ورار علووى التكيووف
األكاديمي.
 .5إجو و وراء د ارس و ووة مس و ووتقبلية ح و ووول أ و وور المه و ووارات ال عالئقي و ووة ومه و ووارات التواص و وول عل و ووى التكي و ووف
األكاديمي.
 .1إجراء دراسة مستقبلية حول أ ر التكيف واإدارة الذاتية على التكيف األكاديمي.

 .7إجراء مزيد من الدراسات حول أ ر مهارات الحياة في تطوير مهارات التكيف األكاديمي.
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