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  مستوى مهارات الحياة وعالقتها بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة األردنية

 د. حنان أحمد عبدهللا أبو فوده
 

 ملخص:
ينة من طلبة هدفت هذه الدراسة إلى تعرف عالقة مهارات الحياة بالتكيف األكاديمي لدى ع

طالبا  (515)، فقد بلغت عينة الدراسة من ارتباطية وصفيةردنية. تعد هذه الدراسة الجامعة األ
وطالبة تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية من طلبة البكالوريوس، كليات العلوم التربوية 

( من االناث، وتمثل 111)( من الذكور و121منهم)واآلداب والعلوم والتمريض في الجامعة األردنية 
الدراسة من مجموع الطلبة في هذه الكليات، وقد طبقت على أفراد عينة  %15هذه العينة ما نسبته 

أظهرت نتائج الدراسة أن و الدراسة وهي مقياس مهارات الحياة، ومقياس التكيف األكاديمي.  أدوات
مرتفعة أما نتائج التكيف األكاديمي مستوى مهارات الحياة لدى طلبة الجامعة االردنية جاءت بدرجة 

عالقة ارتباطية  هناكجاءت بدرجة متوسطة حسب المقاييس المستخدمة، كما أظهرت النتائج أن 
موجبة متوسطة ذات داللة إحصائية بين مهارات الحياة بداللتها الكلية وأبعادها مع التكيف 

أنَّ مهارات الحياة قد فسرت ما مقداره  هذا، وقد أظهر تحليل االنحدار المتعدد المتدرج األكاديمي.
 ( من التباين في التكيف األكاديمي.7,11%)

 .مهارات الحياة، التكيف األكاديمي، الطلبة، الجامعة االردنية الكلمات المفتاحية:
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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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 مقدمة ال

ويمثوول عديوود مون جوانووب الحيواة ه العووالم فورغ تغييوورا حقيقيوا فوي أن التطوور الحوالي الووذه يشوهد
الشوباب الفةوة العمريوة الواعودة التووي تخطوو بثقوة نحوو ييوادة الحيوواة وبنواء المسوتقبل فوي أه أموة وبصووفة 

تسووتهدف بنوواء  الجامعووات. فهووم ين وومون إلووى أنشوطة علميووة واجتما يووة و قا يووة متنوعووة طلبووةخاصوة 
 واكتسواب المهوارات الحياتيوة الال موة قدراتهم وإمكاناتهم العلمية والفكريوة واسوتثمار طاقواتهم ومعوارفهمم

 لتحقيق أهدافه الحياتية واالنجا  فيها. من أجل تخريج قادة مبدعين في شتى مجاالت الحياة
لوى إلمعظم الطلبة الجدد انتقواال   يمثل االنتقال من الدراسة الثانوية إلى الدراسة الجامعية بالنسبة

لوى نظوم الودعم االجتمواعي إ مرحلة جديدة في الحياة وتتميز هذه المرحلة بوالتغير والتحوده وبيةوة تفتقور
عليهم القيام بمحاوالت عديدة لتطوير شبكات اجتما يوة جديودة فوي هوذه الفتورة االنتقاليوة،  السابقة لذلك

(Ozben, 2013.) 
 تتووو  ر بالمهووارات الحياتيووة التوووي يمتلكهووا الفوورد، فالمهوووارات المقوودراته وممووا ال شووك  يوووه أن هووذ

سوولوك تكيفوووي وإيجووابي بشووكل فعووال موووع مطالووب الحيوواة اليوميوووة  إظهووار علوووى المقوودرةالحياتيووة تعنووي 
مهووارات نفسووية واجتما يووة وعالئقيعووة تسوواعد األشووخاق علووى اتخوواذ قوورارات وا يووة،  وتحوودياتها، وهووي

كيوور بطريقووة نقديووة، والتواصوول الفعووال، وبنوواء عالقووات سووليمة، والتعوواط  مووع وحوول المشووكالت، والتف
التوووي تسووواعد علوووى تعزيوووز  المقووودراتوالتووو قلم موووع إدارة الحيووواة بطريقوووة صوووحية مثمووورة، وهوووي  اآلخوورين،
  (World Health Organization, 1993)الصحة 

ة للبيةوووة الجامعيوووة أمووور ويعووود التكيوووف موووع البيةوووة الجديووودة وتجربوووة التحوووول مووون البيةوووة المدرسوووي
الجامعوة تنتشر بين الطلبة متعلقة بوالتكيف األكواديمي فوي  اضطرابات ومشكالت هناكضروره. لكن 

على مشكالت نفسية وسلوكية واجتما ية كما يحاول الطلبوة تنظويم أنفسوهم مون أجول التعامول  وتنطوه 
الجديوووودة وتلبيووووة المطالووووب  مووووع الوضووووع الجديوووود لتحقيووووق التوووووا ن فووووي حيوووواتهم فووووي البيةووووة األكاديميووووة

وعوووادة يواجهوووون صوووعوبات فوووي التكيوووف موووع هوووذه المطالوووب مووون أشووودها ضوووع  األداء  .األكاديميوووة
 ,Quan, Zhaen)االجتمواعي وانخفواغ احتورام الوذات مموا ي وع  المشواركة و األداء األكواديمي 

Benxian.2014). 
كائنووا اجتما يووا   بوصووفهنسووان جوانووب حيوواة اإ جميووعوتمتوودع مجوواالت المهووارات الحياتيووة لتشوومل 

فهووذه المهووارات تمكنووه موون التعاموول مووع  وع وووا  فووي جماعووة أكبوور وبحاجووة إلووى التكيووف مووع المجتمووع،
ة وتحقووق لووه التكيووف مووع اآلخوورين  اآلخوورين وإقامووة عالقووات طبيعيووة معهووم قائمووة علووى الحووبع والمووودع



 د. حنان أحمد أبو فوده .               قتها بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة األردنيةمستوى مهارات الحياة وعال

44 

 World Healthاآلخرينوالنجووواي فوووي الحيووواة وتسووواعده علوووى تعووورعف ذاتوووه واكتشووواف عالقاتوووه بووو

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 
موع إقاموة نووع مون التووا ن  ،اجاته الشخصية من جهوة  انيوةالبيةة وتغيراتها من جهة وتلبية مطالبه وح

 .(Jibril, Hamdi,  Daoud, & Abu Talib, 1992بين األمرين )
 : مهارات الحياة:أولا 

الصووحة  ، ال يسووتطيع العوويع بمعووزل عوون اآلخوورين ووفقووا  لمنظمووةان االنسووان كووائن اجتموواعي 
المجووواالت  جميوووع مجووواالت الحيووواة ف وووال عووون مفهووووم المهوووارات الحياتيوووة يمتووود ليشووومل العالميوووة فووو ن

بووالتكيف  سوولوك تكيفووي وإيجووابي يسووم  ل فووراد إظهووار علووى المقوودرةهووي الصووحيعة. والمهووارات الحياتيووة 
تسوواعد  بشووكل فعووال مووع مطالووب الحيوواة اليوميووة وتحوودياتها وهووي مهووارات نفسووية واجتما يووة وعالئقيعووة

 الفعووال، والتفكيوور بطريقووة نقديووة، والتواصوولت، األشووخاق علووى اتخوواذ قوورارات وا يووة، وحوول المشووكال
 .مثمووورةعالقوووات سوووليمة، والتعووواط  مووع اآلخووورين، والتووو قلم موووع إدارة الحيووواة بطريقووة صوووحية  وبنوواء

(World Health Organization, 1993) 
مصوومم  ،نهووج تغييور السوولوك أو تطووير السوولوك الحيواة ب نهوواوعرَّفوت منظمووة اليونيسو  مهووارات 

وتعريوف اليونسو  مبنوي علوى  .والسولوك والمهواراتهي: المعرفوة،  ت ال ة مجاالا ن بين لمعالجة التو 
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 
 المهوووارات التووووي تسوووواعد علووووى تعزيووووز الرفاةيووووة النفسووووية والكفوووواءة لوووودى األفووووراد لمواجهووووة واقووووع الحيوووواة

(United Nations, 2003) . 
 مهارات الحياة األساسية:

تشمل مهارات الحيواة الكفواءات النفسوية االجتما يوة ومهوارات التعامول موع اآلخورين التوي تسواعد 
المشووكالت، والتفكيوور الناقووود، والتواصوول بشووكل فعووال، وبنووواء النوواس علووى اتخوواذ قوورارات وا يوووة، وحوول 
 إدارة حياتهم بطريقة صحية ومنتجة. و  عالقات سليمة، والتعاط  مع اآلخرين،

 .0227Forneris, Danish, Scott) فورنيرس ودانع وسكوت وأشارت الدراسات مثل دراسة

والبحووث عوون  بفاعليووةحوول المشووكالت ( الووى أهميووة المهووارات الحياتيووة فووي صووياحة األهووداف الحياتيووة و 
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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:

مهوارات الحيواة  .World Health Organization( 1993ن  منظموة الصوحة العالميوة )تصو
 في  ال ة أبعاد أساسيعة هي: 

علوى  المقودرةعلوى التفكيور بطريقوة إبدا يوة،  المقودرةوهي  القرارات:التفكير النقده ومهارات اتخاذ  .أ
 ت.على حل المشكال المقدرة ،على اتخاذ القرارات المقدرةالتفكير النقده، 

إقاموة عالقووات  ،علوى التواصوول بشوكل فعوال المقودرةالمهوارات العالئقيوة ومهوارات التواصوول: وهوي  .ب
 .على التعاط  المقدرة ،شخصية والمحافظة عليها

 المقودرةعلوى التعواطي موع المشواعر و  المقدرةمعرفة الذات،  الذاتية: وهيالتكيف ومهارات اإدارة  .ج
 على التعاطي مع التوتر والجهد.

ضعت اليونيس  ومنظموة الصوحة العالميوة قائموة مكونوة مون عشور اسوتراتيجيات لمهوارات وقد و 
   .توضي  لهذه المهارات ي تي و يما (United Nations, 2003) األساسيةالحياة 

وجوانب القوة وال ع ، والرغبات واألهواء  ،الذات، والشخصية به معرفةويقصد  الوعي الذاتي: .1
ي الوووذاتي يمكووون أن يسووواعد الفووورد علوووى اإدراك فوووي حالوووة التووووتر وإن تطووووير الووووعالفووورد. لووودى 

 والشعور بال غط.
على فهم حاجات ورغبات ومشواعر وأفكوار األشوخاق  المقدرةويقصد به  التعاطف: على المقدرة .2

وموووون دون التعوووواط  فوووو ن  ،. وأن نسووووتمع إلووووى احتياجووووات األخوووورين ونفهمهوووواتهوووواورعاي اآلخوووورين
 ركة المرور باتجاه واحد. التواصل مع اآلخرين يشبه ح

علووى تحليوول المعلومووات المتوووفرة بووالتزامن مووع  المقوودرةويقصوود بووه التفكيددا الناقددد: علددى  المقدددرة .3
التجوارب الخاصوة بطريقوة موضوو ية، وهوذه المهوارة يمكون أن تسوهم فوي تحسوين الصوحة النفسووية 

، مثووول القووويم هوووايموتقي التصووورفات فووويمووون خوووالل مسووواعدة الفووورد علوووى إدراك العوامووول التوووي تووو  ر 
 االجتما ية، وسائل اإعالم.

علوى ابتكوار طورو ووسوائل تسواعد  المقودرةويقصود بوذلك  التفكيدا براققدة ابداةيدة:على  المقدرة .4
ضوروره التخواذ القورارات، واسوتخدام كول الخيوارات  نوعه وهووعلى القيام بما هو جديد وفريد من 
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: اآلتيوةز التفكير اإبوداعي بالمكونوات األربعوة الممكنة والتطلع أبعد من التجارب الشخصية ويتمي
الطالقوة )توليود أفكوار جديودة(، والمرونوة )تغييور وجهوة النظور بسوهولة(، واألصوالة )تصوور شوويء 

 جديد(، والبلورة )البناء على أفكار أخرى(. 
علووى جمووع المعلومووات وتحليلهووا ومعالجتهووا  المقوودرةويقصوود بووذلك اتخدداا القدداارات: علددى  المقدددرة .5

طريقوووة عمليوووة بحيوووث نقووويم الخيوووارات واكتسووواب هوووذه المهوووارة يسووواعد الفووورد علوووى اتخووواذ القووورارات ب
 المهمة في حياته. 

علوى إيجواد حلوول مفيودة للمشوكالت بشوكل بنواعء  المقودرةويقصد بهوا  حل المشكالت:على  المقدرة .6
هووه وبالتوووالي وإن هووذه المهووارة تسوواعد الفووورد علووى حوول المشووكالت التووي تواج .فووي الحيوواة اليوميووة

 التخلص من اآل ار النفسية التي قد تنتج عن عدم مواجهتها وحلها.
على التفاعول  المقدرةويقصد بها  على إقامة العالقات بين األشخاص والمحافظة عليها: المقدرة .7

بشكل إيجابي مع األشخاق الذين نلتقي بهم يوميا بواألخص أفوراد العائلوة، الوذين يعودون مصودرا  
 االجتماعي، وبناء عالقات مع اآلخرين والحفاظ عليها. مهما  للدعم

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

فعال لما يقوله اآلخرون أو يحواولون إيصواله لنوا  الفرد والمواق  التي يمر بها. وأن ننصت بشكل
 بطريقة لفظية أو حير لفظية.

علوى إدراك مصوادر ال ووغط، وإدراك  المقودرةويعنوي  علدى التكيدف مدل التدوتا والجهدد: المقددرة .9
حيواة الفورد، والتصورف بطورو تسواعده فوي السويطرة علوى مسوتويات ال وغط  فويكيفية تو  ير ذلوك 

 ل تغيير البيةة أو تغيير نمط الحياة.بطرو وأساليب مختلفة مث
يقصد به إدراك الفورد النفعاالتوه وانفعواالت اآلخورين، وكوذلك  على التكيف مل المشاعا: المقدرة .11

السولوك واالسوتجابة لفنفعواالت بشوكل مناسوب. والتكيوف  فويالتعرف الى كيفية ت  ير اإنفعواالت 
 مع الخسارة أو الصدمة.

الحيوواة ف نووه موون المتوقووع أن يكووون مقتوودرا  علووى استكشوواف البوودائل،  وعنوود امووتالك الفوورد لمهووارات
والموا نة بين اإيجابيات والسولبيات، واتخواذ قورارات عقالنيوة فوي حول كول مشوكلة، وتجعول الفورد أي وا  

 . (United Nations, 2003) اآلخرينإقامة عالقات شخصية منتجة مع  مقتدرا  على
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 :الحياةخدام مهارات است فاعليةالعنالا المؤثاة في 
 اآلتيوةمنظمة اليونس  ب ن استخدام مهارات الحيواة يكوون ناجحوا  إذا تووفرت العناصور  أوضحت

(United Nations, 2003) : 
إن عنصوور المهووارات يت وومن توورابط مجموعووة المهووارات النفسووية واالجتما يووة  :تكامددل المهددارات .1

لقوورار تت ووومن عناصوور التفكيوور اإبوووداعي والبينشخصووية، فعلووى سوووبيل المثووال فوو ن مهوووارة اتخوواذ ا
 والناقد وتحليل القيم.

يشوووير هوووذا العنصووور إلوووى أن المهوووارات ال بووود مووون اسوووتخدامها فوووي المكوووان  المناسددد :السددديا   .2
المناسووب وضوومن محتوووى معووين، فعلووى سووبيل المثووال عنوودما يووتم إتقووان مهووارة اتخوواذ القوورار ف نهووا 

قوووة وصووولة بهوووا وبقوووي  ابتوووا . ومووون األمثلوووة علوووى تكوووون أكثووور وضووووحا  إذا كوووان المحتووووى لوووه عال
المحتوى الذه يمكن أن تطبق به مهارات الحيواة تعواطي المخودرات، والتعورغ لفسواءة والعنو ، 

 والوقاية من االنتحار، والوقاية من مرغ اإيد . 
وجووود  إتقانهوا دون يمكون  الحيواة الويشوير هوذا العنصور بوو ن مهوارات  كيفيدة اكتسداا المهدارات: .3

اعوووول بووووين المشوووواركين، ولكووووي تكووووون هووووذه المقاربووووة فعالووووة ف نهووووا تعتموووود علووووى مجموعووووة موووون تف
المشاركين، وإن المهارات البينشخصية والنفسية واالجتما ية ال يمكن تعلمها مون الجلووس بشوكل 

 منفرد وقراءتها من الكتب. 

 ,Shecgtman, Levy) دراسوة شويكون موان وليفوي ولجوتن ترتوب ولقود أشوارت الدراسوات مثول

Leichtentritt, 2005 وجووود عالقووة ارتباطيووة موجبووة بووين التوودريب علووى مهووارات الحيوواة : تحديوود )
الهوودف موون الحيوواة ومهووارات حوول المشووكالت واتخوواذ القوورار والمهووارات البينشخصووية والمحافظووة علووى 

ظوور إنع االنتقووال إلووى المرحلووة الجامعيووة هووي نقطووة تحووول تعتموود علووى وجهووات الن .الصووحة الجسوومية
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).     
ليس فقط في دراستهم الجامعية انما للنجواي الحقوا فوي وتعد تنمية مهارات الحياة أساسية للطلبة 

ك ر والتطوووير اال أن هنووايووالوورحم موون الجهووود المبذولووة موون أجوول التغيعلووى و  .بيةووة العموول وفووي الحيوواة
بعض الصعوبات التي تواجه الطلبة في الجامعة كالتكيف األكاديمي السولبي الوذه يعيوق هوذه الجهوود 

 (.    (Tran,2013 تهاوتنمي مستقبلهمفي تطوير هذه المهارات المهمة ل
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 :األكاديمي التكيف ثانياا:

ه عمليوة التكيوف عنود انتقوال األفوراد مون المدرسوة إلوى الجامعوة وهوذ فويعدة تحوالت ت  ر  هناك
وهوي تتطلوب مواجهوة مختلو  التحوديات واتخواذ إجوراءات لالنودماج فوي  الفترة ترافقها تحديات وضغوط

األكاديميوة وإنشواء شوبكات صوداقة جديودة  وتلبيوة المطالوبما يوة فوي الجامعوة الحياة األكاديميوة واالجت
 .(Sevinc & Gizir, 2014على تحمل المس ولية ) مقدرةوالتصرف باستقاللية و 

 جديووودة عالقوووات تشوووكيل وتت ووومن. الجامعيوووة الدراسوووة تنووووع عووون تنوووتج ال وووغوط هوووذه ان كموووا
 ولهذا والزمالء، األساتذة مع التعامل وكيفية راسية،الد المساقات وصعوبة العالقات، هذه مع والتكيف
 هووذه مواجهووة فووي فشوولوا وإذا. وتطويرهووا ممارسووتها وطوورو  االسووتقاللية يتعلموووا أن إلووى بحاجووة فالطلبووة
 التحوديات هوذه مواجهوة فوي نجحووا إذا أموا التخورج، قبل الجامعة يتركوا أن المحتمل من ف نه التحديات
 القيووام علوى قودراتهمم حووول واعتقواداتهم األكواديمي، أدائهووم علوى يونعكس يووا  إيجاب تكيفوا   يطوورون  فسووف

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

والتكيوووف  والتكيوووف األكووواديميتتعووودد مجووواالت التكيوووف كوووالتكيف الوووذاتي والتكيوووف االجتمووواعي 
موواعي، أو ئيسوين وهموا التكيووف الوذاتي والتكيوف االجت، اال أنهووا تخورج عون المجووالين الر وحيرهوا المهنوي

ن فمووثال التكيووف األكوواديمي والووذه يعنووي البيةووة التعليميووة ال يخوورج فووي مكوناتووه يكليهمووا كونهمووا موورتبط
 .عن أبعاد التكيف الذاتي والتكيف االجتماعي

الجتما يوة التكيف االجتمواعي هوو إقاموة عالقوة منسوجمة بوين الفورد وبيةتوه ا التكيف الجتماعي: .1
أن الثقافووة عامول مهووم  إذالتوي يعويع فيهووا ويفهوم التكيووف مون خووالل السوياو االجتموواعي الثقوافي، 

، وتشوووير الثقافوووة إلوووى أنمووواط السووولوك والقووويم والمعتقووودات همووواوفهم فوووي تحديووود التكيوووف والسووولوك
عي والمكتسوبات المعر يووة لوودى جماعووة معينووة، ويكتسووب الفورد موون خووالل عمليووة التفاعوول االجتمووا

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

األولووى مجموعوووة كبيوورة مووون  الجامعووات خاصوووة طلبووة السووونة بووةطل يواجوووه التكيددف األكددداديمي: .2
مثل إقامة عالقات جديدة وتعديل العالقات مع االسرة و يادة التكواليف وتطووير عوادات  ال غوط

عووالوة علووى ذلووك تشووكل البيةووة الجامعيووة الجديوودة  ن مسووتقلين.الدراسووة والتصوورف كبووالغين راشوودي
 (.  Monton, Mergler, Boman ,2014مصدر خوف وقلق بالنسبة لهم )
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 النظاقات المفساة للتكيف:

للحيوواة ولطبيعوة العالقووات اإنسووانية  ابوواختالف الموودارس النفسوية ونظرتهوو يختلو  تفسووير التكيوف
 :ي تيالتكيف ما ومن النظريات التي تناولت مفهوم 

م سووس هووذه النظريووة أن الطاقووة النفسووية ال تختلوو  عوون  freud رأى نظاقددة التحليددل النفسددي:
ن الطاقة النفسية، وهي تمثل تحويل الطاقوة الجسومية إلوى  الجسمية، وأنالطاقة  الغرائز عند فرويد تكوع

م وعنوودما تشووبع حاجووات باسووتمرار إلووى اللووذة وإلووى تجنووب األلوو فرويوود يسووعون طاقووة نفسووية والبشوور عنوود 
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 

اقووع، أه حوول الصووراع بووين )الهووو( و )األنووا متطلبووات )الهووو( وتحووذيرات )األنووا األعلووى( ومقت وويات الو 
 (.  Corey,2010األعلى( )

وتوضوو  النظريووة السوولوكية عمليووة التكيعووف علووى أنهووا عالقووة منسووجمة مووع  النظاقددة السددلو ية:
علووى إشووباع أحلووب الحاجووات وتلبيووة متطلبووات الفوورد الفسوويولوجية أو االجتما يووة  المقوودرةالبيةووة، وتمثوول 

(Al-Rihani, Hamdi, 1987.)   أوض  سكنرو (Skinner أن السوبب الورئيس فوي نشووء السولوك )
التكيفوي والسولوك حيوور التكيفوي هووو البيةوة، فوو ذا أردنوا الووتخلص مون أنموواط السولوك حيوور التكيفوي يجووب 

وموون ناحيووة  ،الت كود موون أن هووذه األنمواط السوولوكية لوون تحصوول علوى الوودعم أو التعزيووز هووذا مون ناحيووة
 ,Al-Rubaie)علوى السوولوك الحسوون أو الجيوود، حسوب قوووانين التعزيووز  الفووردف  ئأخورى يجووب أن يفكوواف

Ali Jaber 1994).  

عتقوود روجوور  أن التكيووف وسوووء التكيووف لوودى الفوورد موورتبط بشووكل أساسووي إ  النظاقددة اسنسددانية:
بمقوودار االتسوواو أو التنوواقض بووين مفهوووم الووذات والخبوورات التووي يموور بهووا االنسووان فووي حياتووه. فووالفرد 

. فهوذه الخبورات تكوون موجوودة فوي منطقوة الووعي بشوكل علوى خبراتوهو الوذه يكوون منفتحوا المتكيف ه
مرمووز بوضوووي ودقوووة.  فووالفرد المتكيووف يحصووول علووى التقبووول اإيجووابي حيوور المشوووروط لووذلك ف نوووه ال 

موع خبراتوه وهوذا بودوره يو ده إلوى تحقيوق  دفاع ألن مفهومه عن ذاته متطابق ومتناحم يستخدم وسائل
 (. Corey, 2010لتوافق النفسي لدى الفرد. )السرور وا

( إلى أن األفراد الذين يتصفون بالتكيف السووه هوم الوذين Ellis) أشار إليس المعافية:النظاقة 
يفكرون بطريقة منطقيوة وعقالنيوة تمنوع ظهوور االضوطرابات النفسوية التوي تولودها أفكارنوا وال تنشو  مون 

 ،إنمووا سووببها االعتقووادات التووي يحملونهووا عوون هووذه الحوووادثالخبوورات والحوووادث التووي يموور بهووا النوواس و 
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 Ibrahim, Abdulوموون هنووا فووان التكيووف هوووو االبتعوواد عوون األفكووار الالمنطقيوووة والالعقالنيووة )

Sattar, 1994.) 

ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف الى العالقة االرتباطية بين المهارات الحياتيوة والتكيوف 
جامعة االردنية، ومعرفوة نسوبة التبواين فوي التكيوف األكواديمي، الوذه تفسوره مهوارات األكاديمي لطلبة ال

 الحياة منفردة أو مجتمعة.

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

المدرسوية عون الدراسوة الجامعيوة مون  وتشكيل الصداقات واتخاذ القورارات وذلوك الخوتالف بيةوة الدراسوة
حيووث طبيعووة النظووام وطبيعووة التعاموول وأسوواليب التقووويم وطوورو الدراسووة، ف ووال عوون ذلووك فوو ن الدراسووة 
الجامعيوووة تحتووواج إلوووى مهوووارات دراسوووية متميوووزة كاسوووتخدام المكتبوووة والقوووراءة السوووريعة وكتابوووة التقوووارير 

خوالل متابعوة أبنوائي خوالل دراسوتهم الجامعيوة،  واألبحاث والتحليل. وقد جواءت فكورة هوذه الدراسوة مون
 إذومن خوالل ممارسوتي العمول االرشواده كمستشوارة ومعالجوة نفسوية فوي مركوز لالستشوارات النفسوية، 

الحظووت موون خووالل الحوواالت التووي أتعاموول معهووا أن معظووم مشووكالت الطلبووة هووي مشووكالت مرتبطووة 
 باطية في تدني مستوى التكيف األكاديمي.بمهارات الحياة، األمر الذه يشير الى العالقة األرت

نابعوة مون الوداخل أم الخوارج.  كانوتأسوواء وتنطوه عملية التكيف على التعامول موع المشوكالت 
. أموا إذا لوم يتعامول موع المشوكالت بنجواي وانعكوس ا  وعندما يوتم التعامول بنجواي سويكون التكيوف ناجحو

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

 حاولت هذه الدراسة اإجابة عن األسةلة اآلتية:
 لدى الطلبة؟ األكاديميما مستوى مهارات الحياة والتكيف  .1
ما عالقة مهارات الحياة بدرجتها الكليوة وأبعادهوا الفر يوة بوالتكيف األكواديمي لودى طلبوة الجامعوة  .0

 األردنية؟
 ه تفسره مهارات الحياة منفردة ومجتمعة في التكيف األكاديمي؟ما مقدار التباين الذ .3

 أهمية الدراسة:

من الناحية النظرية تبدو أهمية الدراسة في إ وراء المكتبوة بدراسوة حوول عالقوة  األهمية النظاقة:
مهووارات الحيوواة والتكيووف األكوواديمي، ألنووه وبووالرحم موون تعوودد الدراسووات والبحوووث العلميووة التووي تناولووت 
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كثيوووور موووون المتغيوووورلم يحوووو  ب ابهووووذ هت الحيوووواة وعالقتووويرالتكيعوووف األكوووواديمي إالع أنع موضوووووع مهووووارامتغ
 ت مل الباحثة أن تشكعل هذه الدراسة نقطة انطالو لدراسات أخرى حول هذا الموضوع.    إذالدراسات، 

اة يمكوون االسووتفادة موون نتووائج هووذه الدراسووة فووي معرفووة مسووتوى مهووارات الحيوو األهميددة العمليددة:
لدى طلبة الجامعة األردنية والعمول علوى تحسوينها. والقيوام ببنواء مقواييس لمهوارات  والتكيف األكاديمي
يمكوون البوواحثين والعوواملين فووي مجووال  ةجيوود ةاألكوواديمي يتمتووع بخصووائص سوويكومتريالحيوواة والتكيووف 

 .هاوتحسين تغيراتوالعمل على بناء برامج انمائية ارشادية لتعديل هذه الم األرشاد االستفادة منها
 أهداف الدراسة:

 :اآلتيةسعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف 
  لدى طلبة الجامعة األردنية األكاديميبيان مستوى مهارات الحياة والتكيف. 
  بيان عالقة مهارات الحياة ودرجتها الكلية وأبعادها الفر ية من ناحية والتكيف األكاديمي لدى

 من ناحية أخرى. ةطلبة الجامعة األردني
   مقدار التباين الذه تفسره مهارات الحياة منفردة ومجتمعة في التكيف األكاديمي.توضي 

 :واسجاائيةالتعاقفات اللرالحية 
 :تتبنى الدراسة التعريفات اآلتية

علووى القيووام بالسوولوك اإيجووابي والمتكيووف والتووي  المقوودرةتعوورف مفاةيميووا  ب نهووا  مهددارات الحيدداة:
، وإن مهوارات الحيواة تت ومن هاوتحوديات موع متطلبوات الحيواة اليوميوة بفاعليوةألفراد من التعامل تمكن ا

، والتووي تسواعد النوواس علوى صوونع القورارات، وحوول المشوكالت، والتفكيوور واالجتما يوةالكفواءات النفسووية 
 .(World Health Organization, 1993) صوحيةاإبوداعي، والتواصول بفاعليوة، وبنواء عالقوات 

ب نها الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقيواس مهوارات الحيواة  مهارات الحياة أما إجرائيا فتعرف
 .المستخدم في هذه الدراسة
ا العمليووة الديناميكيووة المسووتمرة التووي يقوووم بهووا الطالووب ا  ب نهوو: يفعوورف مفاةيميووالتكيددف األكدداديمي

علوى تكووين عالقوات طيبوة موع أسواتذته و مالئوه  الطالوب مقودرةو الستيعاب مواد الدراسة والنجاي فيهوا 
أموا  .( Baker & Siryk, 2006 )فوي الدراسوة بهودف التعوايع موع البيةوة الجامعيوة وإشوباع حاجاتوه

إجرائيا   يعرف ب نه الدرجة التي يحصل عليهوا الطالوب علوى مقيواس التكيوف األكواديمي المسوتخدم فوي 
 .هذه الدراسة
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 الدراسات السابقة:
فوي بيةوات مختلفوة  األكواديمييد من الدراسات تناولت مفهوم مهارات الحيواة والتكيوف عداجريت 

وعينات مختلفة، واختلفت نتوائج الدراسوات اال انهوا اتفقوت فوي معظمهوا فوي مودى تو  ير مهوارات الحيواة 
عوورغ لعوودد موون الدراسووات العربيووة واالجنبيووة ضوومن العنوواوين  يوو تي، و يمووا األكوواديميعلووى التكيووف 

 :ةاآلتي
 الدراسات التي تناولت مهارات الحياة:

 الووعي ايجواد إلى  Netragaonkar & Khatal)، 0211) نيترجون كار وكاتال دراسة سعت
 األساسوية المرحلوة طلبوة لودى الحيواة بمهوارات التو ية برنامج فاعلية مدى معرفة و الحياتية بالمهارات

 ضوومن طالبوا  ( 12) مون تكونووت عينوة علوى لدراسوةا هووذه إجوراء التجريبوي الموونهجأفسوتخدم و  الهنود، فوي
 بمهووارات التو يوة برنووامج أن  الوى الدراسووة نتوائج وأشوارت تجريبيووة، وأخورى  ضووابطة واحودة مجمووعتين
 تزيوود أنهووا البوورامج هووذه يميووز مووا أهووم أن الدراسووة وبينووت المهووارات، بهووذه الطووالب معرفووة عووز  الحيوواة
 .االجتماعي التكيف قلتحقي االجتما ية الحياة بمهارات الوعي

فهوودفت  (Farhady & Moghadamnejhad, 2012) فرهواده موجوادمن جهواد أموا دراسوة
مهارات الحياة على الرضا عن الحياة بين طوالب المودارس الثانويوة فوي  علىالتدريب التعرف الى أ ر 

موعوة ضوابطة عشوائي إلوى مج تقسيمهم بشكلطالبا  تم  (01)بلغت على عينة إيران. أفجريت الدراسة 
( طالبووا تووم 13ضوومت كوول مجموعووة )، إيووران ب الموودارس الثانويووة فووي األهووا ومجموعوة تجريبيووة فووي 

علووى بعووض مهووارات الحيوواة )مثوول مهووارة حوول المشوووكالت،  ةفووي المجموعووه التجريبيوو توودريب الطووالب
ت حيووور ومهوووارة اتخووواذ القووورار، ومهوووارات التفكيووور اإبوووداعي، ومهوووارات االتصوووال( مووون خوووالل التووودريبا

الموجهووة مثوول لعووب األدوار، وطريقووة العصوو  الووذهني، والمناقشووة، والعموول فووي مجموعووات صووغيرة. 
 وبينت النتائج أن التدريب على مهارات الحياة  اد من رضا الطلبة عن الحياة.

المهوارات االجتما يوة والرضوا عون الحيواة  إلوىالتعورف   (Ozben 2013)أو بون هودفت دراسوةو 
( طالبووا جامعيووا موون تركيووا، وتووم اسووتخدام 505تكونووت العينووة موون )وقوود  .الوحوودةومسووتويات الشووعور ب

أشووارت النتووائج و  .مقيوواس الشووعور بالوحوودة ومقيوواس المهووارات االجتما يووة ومقيوواس الرضووا عوون الحيوواة
ممووا هووي لوودى  أعلووى بشووكل إلووى أن المهووارات االجتما يووة ومسووتويات الرضووا عوون الحيوواة عنوود اإنوواث

وأن المهوارات  ،لدى الوذكورمستويات الشعور بالوحدة عند اإناث أعلى مما هي  بطرتتالذكور. كذلك 
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وكانووت المهووارات االجتما يووة مرتبطووة  ،اإجتما يووة والرضووا عوون الحيوواة يرتبطووان مووع الشووعور بالوحوودة
 بشكل إيجابي مع الرضا عن الحياة. 

 ,Malinauskas, Dumciene, Lapeniene) مالنوسوووكاس ودومووواين والبنيوووين أمووا دراسوووة
( فقد هدفت لمعرفة المهارات االجتما ية والرضا عن الحياة لدى طالب السنة األولى و السونة 2014

وكوان  طالبا( 005و) طالبة( 031طالبا وطالبة ) 154تكونت العينة من  .ليتوانيا األخيرة  في جامعة
أشووارت النتووائج  .خيوورة( موون طووالب السوونة األ144( مونهم موون طووالب السوونة األفولووى بينمووا كوان )012)

إلووى أن اإنووواث سوووجلن نسوووبة أعلوووى مووون الووذكور فوووي المهوووارات االجتما يوووة والرضوووا عووون الحيووواة. وأن 
المهارات االجتما يوة والرضوا عون الحيواة عنود طوالب السونوات األخيورة أعلوى بكثيور مون طوالب السونة 

 عن الحياة.بين المهارات االجتما ية والرضا  ا  إيجابي ا  ارتباط هناكاألولى وأن 
 :األكاديميالدراسات التي تناولت التكيف 

التعلوويم العووالي فووي جنوووب افريقيووا علووى أجراهووا التووي  ) ,0217McGhi1) موواكجي فووي دراسووة
الجدد من التكيف بنجاي في البيةة التعليميوة. وقود وجودت  بةى تحديد العوامل التي تمكن الطلهدفت ال
فوي الجامعوة يتسوربون مون الدراسوة ومعظمهوم فوي السونة من الطالب الذين يصولون للدراسوة  %52أن 

انات والمقووابالت سووتبإالبووا وتووم جمووع البيانووات عوون طريووق اط 30عينووة الدراسووة موون  وتكونووتاولووى. 
هم االنتقاليووة طالبووا واجهوووا صووعوبة فووي التغلووب علووى تحووديات 30موون  02الفرديووة وكشووفت النتووائج أن 

نسوتخدمها للمسواعدة والتوجيوة  ذاتهواأن العوامول والتحوديات توصولت الدراسوة الوى  .األكواديميوالتكيف 
 للطالب الجدد.

أ ور  تعورف (Quan, Zhaen & Benxian, 2014) كووان و هوين وبينواكس دراسوة هودفتو 
 وقوود تكونووت الشووعور بالوحوودة  والتكيووف علووى التوافووق األكوواديمي لوودى طلبووة السوونة االولووى الجامعيووة.

ي الجامعوووة فوووي الصوووين، واسوووتخدم فوووي الدراسوووة مقيووواس الشوووعور طالبوووا وطالبوووة فووو (071العينوووة مووون )
وأشووارت النتووائج إلووى وجووود أ وور سوولبي  .بالوحوودة االجتما يووة ومقيوواس التكيووف األكوواديمي ونمووط التقليوود

ومباشر للشعور بالوحدة على التوافق األكواديمي وذلوك مون خوالل تنشويط نموط تقليود سولبي وقموع نموط 
 بوةبوين الشوعور بالوحودة وتو قلم الطلتقليود الونمط دور الوسويط فوي العالقوة  لعوب إذ أنالتقليود اإيجوابي. 

 في الكلية.
لمعرفوة العوامول األكثور  هودفت (Sevinc & Gizir 2014) سنفينك وجا ر وفي دراسة قام بها
لوووودى طلبووووة السوووونة االولووووى الجامعيووووة التكيووووف مووووع الحيوووواة الجامعيووووة  فوووويشوووويوعا التووووي توووو  ر سوووولبا 
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واجهووة المسووتخدمة موون قبوول هوو الء الطووالب فووي الجامعووات فووي عمليووة التكيووف مووع واسووتراتيجيات الم
تووم و  .طالبووا  جامعيووا  مون مختلوو  الكليووات فوي جامعووة مرسووين (05الحيواة الجامعيووة وكووان المشواركون )

سوو اال وضووعت موون قبوول البوواحثين وتووم تحليوول  01جمووع البيانووات عوون طريووق المقووابالت التووي ضوومت 
 السووونةطوووالب  فووويكشوووفت النتوووائج عووون عوامووول تووو  ر بطريقوووة سووولبية و  .نيفهاالبيانوووات وتصووو هووواوترميز 
رفيهيوة لمشواركة فوي النشواطات التا، وأن عالقواتهم موع األصودقاء و واجتما يا وعاطفياأكاديميا  االولى:

عوامل شخصية مثل الخجول والخووف مون  هناكلذلك،  ف ال  عن ر سلبا.   وفي تنظيم أوقات الفراغ ت
 والتعامول موعت النتوائج الوى أن هو الء الطوالب فوي الغالوب يتجنبوون طلوب المسواعدة كموا أشوار  ،الفشل

   .التحديات ب نفسهم حتى يتكيفوا مع الحياة الجامعية االخيرة ويواجهون طالب السنوات 
بنوواء برنووامج إلوى  (Aearbiaat, Abdullatif 2010) عربيوات وعبوود اللطيوف هودفت دراسووةو 

موون تكوون مجتمووع الدراسووة  .امعيووة لوودى طلبووة جامعوة البلقوواء التطبيقيووةإرشواده للتكيووف مووع الحيواة الج
( طالبا مون الوذين حصولوا علوى أخفوض الودرجات علوى مقيواس 32( طالبا وبلغت عينة البحث )512)

التكيووف مووع الحيوواة الجامعيووة فووي جامعووة البلقوواء التطبيقيووة. وبعوود تحليوول البيانووات ومعالجتهووا إحصووائيا 
 األكووواديمي، والمجوووالالمشوووكالت التوووي يعووواني منهوووا الطلبوووة هوووي فوووي المجوووال  أشوووارت النتوووائج إلوووى ان

   .والمجال األجتماعي ،النفسي
هودفت إلوى تحديود مجموعوة العوامول   ,Jaggia & Kelly)1444 (جاكيوا وكيلوي وفوي دراسوة

مسووتوى األداء األكوواديمي لعينووة موون الطووالب الجووامعيين باسووتخدام  المعوودل التراكمووي  فوويالتووي توو  ر 
موون العواموول  ا  عديوودوقوود توصوولت الدراسووة إلووى أن هنوواك كمقيوواس لمسووتوى األداء األكوواديمي للطالووب. 

األداء األكووواديمي للطالوووب، بعوووض هوووذه العوامووول يووورتبط بالمنووواهج الدراسوووية وطريقوووة  فووويالتوووي تووو  ر 
التووودريس، وع وووو هيةوووة التووودريس، وخصوووائص الطالوووب. كموووا أوضوووحت الدراسوووة أن خصوووائص أسووورة 

لمستوى التعليمي واستقرار المجتمع األسره الذه يعيع  يه الطالب يمثل أهوم العوامول التوي الطالب وا
 .أداء الطالب األكاديمي فيت  ر 

 تعقي  على الدراسات السابقة:

سووابقة التووي تناولووت متغيوورات الدراسووة نجوود أنهووا أشووارت إلووى ال وموون خووالل النظوور فووي الدراسووات
 ,Malinauskasدراسووووة ) وجوووود ارتبوووواط ايجووووابي بووووين مهوووارات الحيوووواة والرضووووا عوووون الحيووواه مثوووول

Dumciene, Lapeniene,2014 )و(Farhady, and Moghadamnejhad, 2012)  فوي حوين
دراسووووووووة  قووووووووة بيوووووووونهم مثوووووووولاهووووووووتم بوووووووواحثون أخوووووووورون بمهووووووووارات الحيوووووووواة والتكيووووووووف الكوووووووواديمي والعال
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(McGhie1,2017 ودراسووة )Aearbiaat, Abdullatif 2010),)  1444(دراسووةو(Jaggia& 

Kelly،  و فووي بنوواء  ،ولقود تووم االسوتفادة موون الدراسوات السووابقة ومتغيراتهوا فووي صوياحة أسووةلة الدراسوة
يوة امتودادا للدراسوات وتمثول الدراسوة الحال .ها في هذه الدراسةؤ ر نظره حول المقاييس التي تم بناتصو 

 السابقة ب رورة يياس مهارات الحياة وعالقتها بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة.
وبنواء  علوى اخوتالف بيةوات الدراسوات .وتمتا  هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بواختالف البيةوة

االجتما يوووووة  السوووووابقة وتنووووووع طبيعوووووة مقاييسوووووها، وظوووووروف التطبيوووووق، وتوقيتهوووووا، واخوووووتالف البيةوووووات
واالقتصادية بين عينوات تلوك الدراسوات، ف نوه مون الممكون القوول انوه ال يمكون اعتمواد نتوائج أه دراسوة 
وتعميمها على جميوع البيةوات، وفوي مختلو  األ منوة. لوذا فو ن الدراسوة الحاليوة تعود الدراسوة الرائودة فوي 

كيووف األكوواديمي. وتمتووا  هووذه الدراسووة بيةتهووا التووي تناولووت العالقووة االرتباطيووة بووين مهووارات الحيوواة والت
التكيوووف  فووويمسوووتوى مهووارات الحيووواة لووودى الطلبووة وأ ووور هوووذه المهووارات  إلوووىانهووا تسوووعى الوووى التعوورف 

 األكاديمي والعمل على تحسينها.

  الراققة واسجااءات
 منهج الدراسة:

ن الظوواهر حيث يهتم هذا المنهج البحثي بوصو  العالقوة بوي تعد هذه الدراسة ارتباطية وصفية.
   .النفسية في الواقع التربوه،  م يتم تفسيرها من خالل البيانات الكمية والمناقشات التفسيرية

 مجتمل الدراسة وعينتها:

البكوووالوريوس فوووي كليوووات العلووووم التربويوووة واآلداب والعلووووم  تكوووون مجتموووع الدراسوووة مووون طلبوووة  
فوووي الجامعوووة  0213/0211 لجوووامعيالدراسوووي اوالتموووريض المسوووجلين فوووي الفصووول الثووواني مووون العوووام 

 (1) ( طالبووة. ويبووين الجوودول0103)طالبووا ،  (222طالبووا وطالبووة ) (3131)األردنيووة، والبووالد عووددهم 
 تو يع مجتمع الدراسة حسب الجنس والكلية والتخصص.

 حس  الجنس والكلية والتخصص مجتمل الدراسةتوزقل أفااد ( 1الجدو  )
 النسبة العدد الفئات 

 الجنس
 

 % 20 222 ذكر
 %80 0103 أنثى

 100% 3131 المجموع

 الكلية
 

 %3145 1141 العلوم التربوية
 % 07 401 اآلداب
 % 15.5 533 العلوم
 %23 723 التمريض

 100% 3131 المجموع
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 النسبة العدد الفئات 

 التخصص
 
 
 
 

 % 14 150 اإرشاد والصحة النفسية
 % 11 534 التربية الخاصة
 % 15 144 الجغرا يا

 % 10 105 النفس علم

 % 7 010 العلوم الحياتية
 % 2 041 الفيزياء
 % 10 111 التمريض

 % 11 370 التمريض لفناث

 100% 3131 المجموع

عينة الدراسة بالطريقة العشووائية العنقوديوة مون مجتموع الدراسوة األصولي حسوب الجونس تم اختيار 
عينووة الدراسووة موون الكليووات ألفووراد ات . وذلووك موون خووالل حصوور جميووع التخصصوووالكليووة والتخصووص
فقود بلود  ، م اختيار األرقوام الفرديوة لتشوكيل عينوة الدراسوة ،وأعطاء كل شعبة رقما المعنية في الجامعة

موون مجتمووع  % 15شووكلوا مووا نسووبته  ،الجامعووة األردنيووة بووةوطالبووة موون طل ا( طالبوو515عوودد العينووة)
 .والكلية والتخصصالدراسة حسب الجنس يبين تو يع أفراد عينة  (0) والجدول .الدراسة

 توزقل أفااد عينة الدراسة حس  الجنس والكلية والتخصص( 2الجدو  )
 النسبة العدد الفئات 

 الجنس
 

 %20 121 ذكر
 % 80 111 أنثى

 100% 515 المجموع

 الكلية

 

 %3145 174 العلوم التربوية
 % 07 134 اآلداب
 15.5% 22 العلوم
 % 03 117 التمريض

 100% 515 المجموع

 التخصص

 % 14 42 اإرشاد والصحة النفسية
 % 11 21 التربية الخاصة
 15% 75 الجغرا يا

 % 10 11 علم النفس
 % 7 37 العلوم الحياتية
 % 2 13 الفيزياء
 % 10 10 التمريض

 % 11 55 التمريض لفناث
 100% 515 المجموع

 الدراسة: اأدوات

 :ينسايالمق يني تي عرغ لهذارات الحياة، ومقياس التكيف األكاديمي و يما مقياس مه
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  ياة: مقياس مهارات الحأولا: 
مقيوواس لمهووارات الحيوواة لوودى طلبووة  تووم تصووميممهووارات الحيوواة عنوود الطلبووة  إلووىبغوورغ التعوورف 

ارات العالئقيووة والمهوو ،التفكيوور النقووده ومهووارات اتخوواذ القووراراتوهووي )الجامعووة مكووون موون  ال ووة أبعوواد 
الدراسوات  األدب النظوره و ، والتكيف ومهوارات اإدارة الذاتيوة( وبعود االطوالع علوىلومهارات التواص

 ,Malinauskas) (ozben, 2013) دراسوووة السوووابقة والمقووواييس المختلفوووة لمهوووارات الحيووواة مثووول

Dumciene, and Lapeniene,2014)  (و ( Sevinc & Gizir, 2014.  فوي سالمقيوا تكوون 
( القوورار اتخوواذ ومهووارات النقووده التفكيوور: )هووي أبعوواد  ال ووة علووى مو عووة فقوورة 52 موون األوليووة صووورته

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

  لد  مقياس مهارات الحياة:
 :شرات الصدو بطريقتينتم الت كد من م  

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

فقوورة  علووى  ال ووة عشوور موون المختصووين فووي اإرشوواد النفسووي وعلووم الوونفس لتحكوويم المقيوواس موون حيووث 
ا وضوعت لقياسوه ومودى انتمواء وضوي صياحة فقرات المقياس وسالمتها اللغويوة ومالءمتهوا لقيواس مو

كوول فقوورة للبعوود الووذه أدرجوووت تحتووه والتحقووق موون موودى مناسوووبتها لبيةووة الدراسووة الحاليووة والعينووة التوووي 
حووذف مجموعووة موون  ،سووتطبق عليهووا، وقوود أشووار المحكمووون إلووى مجموعووة موون التعووديالت كووان أبر هووا

كموا توم إجوراء بعوض  ،رة كموا هوي الفقرات و قد تم اعتمواد اتفواو تسوعة مون المحكموين علوى إبقواء الفقو
 .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 

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

علوى أبعادهوا  ة( فقورة مو عو12ورتة النهائيوة مون )وبعد اجراء التعديالت أصب  المقياس مكونا في صو
   .ةالثال 
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  ثبات المقياس:
 (Test-retest)إعووادة االختبووار  (Test-retest)الختبووار وا تووم حسوواب  بووات المقيوواس بطريقووة

 بفاصول ،الدراسوةعلى عينوة عودد أفرادهوا ا نوان و ال وون مون طلبوة الجامعوة االردنيوة ومون خوارج عينوة 
كموا توم حسواب معامول  (2.23)ييمة معامول الثبوات عون طريوق االعوادة  تفكان ،أسبوعان مني مدته 

باستخدام معادلوة كرونبوا  الفوا فكانوت  أنفسهم ألفا، على أفراد العينة االتساو الداخلي بمعادلة كرونبا 
 .(2.41) معامل اإتساو الداخليييمة 
 مقياس التكيف األكاديمي:  ثانيا:

بغرغ التعرف إلى مهارات التكيف األكاديمي عنود الطلبوة توم تصوميم مقيواس لمهوارات التكيوف 
 بعوواد وهووي   )البعوود األكوواديمي، البعوود الووذاتي، البعووداألكوواديمي لوودى طلبووة الجامعووة مكووون موون  ال ووة أ

 االجتمووواعي( وبعووود االطوووالع علوووى األدب النظوووره و الدراسوووات السوووابقة والمقووواييس المختلفوووة لمهوووارات
كوووان  ( ودراسووةAl-Rihani, Hamdi, 1987) الرهينووي وحمووده التكيووف االكوواديمي مثوول دراسووة

( تكوون المقيواس فوي صوورته األوليوة مون  Quan , Zhaen , Benxian, 2014) و هوين وبيناكسون
 ال وووة أبعووواد هوووي : )البعووود االكووواديمي( )البعووود الوووذاتي( و)البعووود االجتمووواعي(  علوووىفقووورة  مو عوووة  12

 سالبة.   اآلخر مصاغ صياحة وبع هابع ها مصاغ صياحة موجبة، 
 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  
لتحكويم المقيواس مون  ( فقرة  على  ال ة عشر من المختصين في اإرشاد النفسي وعلم النفس12من )

حيث وضوي صوياحة فقورات المقيواس وسوالمتها اللغويوة ومالءمتهوا لقيواس موا وضوعت لقياسوه ومودى 
نتماء كل فقرة للبعد الذه أدرجت تحته والتحقق من مدى مناسبتها لبيةوة الدراسوة الحاليوة والعينوة التوي ا

حوذف مجموعوة مون  ،سوتطبق عليهوا، وقود أشوار المحكموون إلوى مجموعوة مون التعوديالت، كوان أبر هوا
جووراء بعووض كمووا توم إ ،الفقورات وقوود توم اعتموواد اتفوواو تسوعة موون المحكمووين علوى إبقوواء الفقوورة كموا هووي 

 .التعديالت على الصياحة اللغوية لبعض الفقرات في مختل  األبعاد
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  لد  البناء:
تم ايجاد االرتباطات الداخلية بوين الفقورات واالبعواد الفر يوة التوي تنتموي اليهوا وكانوت ذات داللوة 

الكليوة  بالدرجوة األكواديمياحصائية كما تم ايجاد معوامالت ارتبواط كول بعود مون أبعواد مقيواس التكيوف 
وكانووووت ذات داللووووة احصووووائية وهووووذا م شوووور علووووى أن المقيوووواس يتمتووووع بدرجووووة جيوووودة لقيوووواس التكيووووف 

 ة( فقورة مو عوو30النهائيوة مون ) هيالت أصوب  المقيواس مكونووا فوي صوورتوبعود اجوراء التعود .األكواديمي
 .  ةعلى أبعادها الثال 

  ثبات المقياس:
طالبوا وطالبوة مون  30وعين علوى عينوة مون وقد حسب  بات المقياس للدرجة الكلية بفاصول اسوب

االعوووادة ييموووة معامووول الثبوووات عووون طريوووق  الدراسوووة فكانوووتطلبوووة الجامعوووة االردنيوووة ومووون خوووارج عينوووة 
 .  (2.22)ييمة الفا  الفا فكانتكما حسب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونبا  ( 2.25)

 األسالي  اسحصائية:
 مولواالنحرافوات المعياريوة، ومعا، المتوسطات الحسوابية ية:تم تطبيق المعالجات اإحصائية اآلت

   معادلة كرونبا  ألفا لفحص  بات أداة الدراسة.و ، تحليل االنحدارو ، االرتباط بيرسون 

 عاض النتائج
 السؤا  األو : ما مستوى مهارات الحياة والتكيف األكاديمي لدى الرلبة؟ عناسجابة 

 مقياس مهارات الحياة  .1
 .(3توسطات الحسابية واالنحرافات المعياريه والمستوى كما في الجدول )الم حسابتم 
 المتوسرات الحسابية والنحاافات المعيارقة لدرجات الرلبه على مقياس مهارات الحياة وأبعاده )3جدو  )

 المستوى  النحااف المعياري  المتوسط الحسابي البعد

 مرتفع 2.11 3471 التفكير النقده ومهارات اتخاذ القرارات
 مرتفع 2412 3472 مهارات العالئقية ومهارات التواصل
 متوسط 2411 3417 التكيف ومهارات االدارة الذاتية

 ماتفل 1741 3774 )الدرجه الكليه(
( أن المتوسوووطات الحسوووابية لووودى طلبوووة الجامعوووة األردنيوووة فوووي أبعووواد مقيووواس 3يبوووين الجووودول )

أن  أي وا  وأظهور الجودول  ،(3472 –3417ة تراوحت موا بوين )مهارات الحياة المستخدم في هذه الدراس
( وبوانحراف 3472األولوى بمتوسوط حسوابي بلود ) الرتبوةبعد المهارات العالئقية ومهارات التواصل  في 

الثانيوووة بمتوسوووط  الرتبوووةواحتووول بعووود التفكيووور النقوووده ومهوووارات اتخووواذ القووورارات  ،(2412معيووواره بلووود )
أمووا بعوود التكيووف ومهووارات االدارة  ،وبمسووتوى متوسووط (2411معيوواره )( وانحووراف 3471حسووابي بلوود )
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(. أمووا 2411( وانحووراف معيوواره بلوود )3417الثالثووة بمتوسووط حسووابي بلوود ) الرتبووةالذاتيووة فقوود جوواء فووي 
المتوسط الحسابي للدرجوة الكليوة لمقيواس المهوارات الحياتيوة لودى طلبوة الجامعوة االردنيوة علوى الدرجوة 

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

 .(1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى فكانت كما في الجدول ) حساب
 وأبعاده األكاديمي( المتوسرات الحسابية والنحاافات المعيارقة لدرجات الرلبة على مقياس التكيف 4جدو  )ال

 المستوى  النحااف المعياري  سابيالمتوسط الح البعد

 متوسط 2415 3410 األكاديمي
 مرتفع 2414 3452 الذاتي
 متوسط 2453 3434 االجتماعي

 متوسط 1754 3744 )الدرجه الكليه(

أن المتوسوطات الحسوابية لطلبوة الجامعوة األردنيوة علوى أبعواد مقيواس التكيوف ( 1)يبين الجدول 
وأظهوور  ،(3452 –3434بووين ) وتراوحووت موواراسووة جوواءت متوسووطة األكوواديمي المسووتخدم فووي هووذه الد

( بوووانحراف معيووواره 3452األولوووى بمتوسوووط حسوووابي بلووود ) الرتبوووة جووواء فووويالجووودول أن البعووود الوووذاتي 
( وانحووراف معيووواره 3410الثانيووة بمتوسووط حسووابي بلوود ) الرتبووةوأحتوول البعوود األكوواديمي  ،(2414بلوود)
( وانحووراف 3434الثالثووة بمتوسووط الحسووابي بلوود ) الرتبووةء فووي أمووا البعوود االجتموواعي فقوود جووا ،(2415)

أمووا المتوسووط الحسووابي علووى مقيوواس مهووارات التكيووف األكوواديمي لوودى طلبووة  (. 2453معيوواره بلوود )
  (.2451( بانحراف معياره بلد )3411الجامعة االردنية على الدرجه الكلية، فقد بلد )

طلبة الجامعة االردنية جاءت بدرجوة مرتفعوة أموا  اظهرت النتائج أن مستوى مهارات الحياة لدى
جوة متوسوطة فقد أظهرت النتائج أن مسوتواه لودى طلبوة الجامعوة االردنيوة جواءت بدر  األكاديميالتكيف 

 .ةحسب المقاييس المستخدم
وتعزو الباحثة هوذه النتيجوة الوى أن مهوارات الحيواة كانوت بمسوتوى مرتفوع نتيجوة للبيةوة الجامعيوة 

تعوود الجامعووات موون وسووائل التنشووةة االجتما يووة فووي و  الطلبووة علووى تنميووة المهووارات لوودهتووي تسوواعد ال
الوودول، وذلووك بمووا توووفره موون أدوات قووادرة علوى أداء دور أساسووي فووي تشووكيل فكوور الطلبووة وسوولو  جميوع

كهم. كما تعد الجامعوات إحودى الم سسوات االجتما يوة الفاعلوة فوي تعزيوز أنمواط التفاعول بوين الطلبوة 
وعلووى اعتبارهووا  .أكاديميووا واجتما يووا هوتوجيهوو تنميووة وعووي الطلبووة الرئيسووةمووع ألن موون واجباتهووا والمجت

قووودرات ذات خبووورات علميوووة م هلوووة ومدربوووة مالمصووودر القوووادر علوووى تزويووود المجتموووع بموووا يحتاجوووه مووون 
(Almiqdadu, alsurhani, a'akhu arshydt,2013) )ةكمووووا أشووووارت منظمووووة الصوووووح 
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الووى أن المهووارات الحياتيووة تمتوود لتشوومل كافووة  (World Health Organization,1993العالميووة
 ،كائنا اجتما يَا وع وَا في جماعوة أكبور وبحاجوة للتكيوف موع المجتموع بوصفهجوانب حياة األنسان 

فطوالب الجامعوة يمتلكوون مجموعوة مون المهوارات الحياتيوة التوي تمكونهم مون التواصول  والتعواط  موع 
لتووي يعوويع فيهووا وعلووى وتكيفووه مووع عناصوور البيةووة ا،مهووارات الم ديووة للنجاياآلخوورين، وتوظيووف هووذه ال

والمهوارات  ،شوكل ايجوابي علوى تفكيوره وسولوكهبدورها لتو  ر مع من حوله والتي تعود ب هطبيعة عالقات
هووي  World Health Organization,1993))الحياتيووة كمووا عرفتهووا منظمووة الصووحه العالميووة 

تكيفووي وإيجووابي يسووم  ل فووراد بووالتكيف بشووكل فعووال مووع مطالووب الحيوواة إظهووار سوولوك   علووى المقوودرة
اليوميووة وتحوودياتها وهووي مهووارات نفسووية واجتما يووة وعالئقيعووة تسوواعد األشووخاق علووى اتخوواذ قوورارات 

والتعواط   ،وا ية، وحل المشكالت، والتفكيور بطريقوة نقديوة، والتواصول الفعوال، وبنواء عالقوات سوليمة
رت نتووائج الدراسووة بوو ن المتوسووطات الحسووابية إجابووات الطووالب علووى مقيوواس مووع اآلخوورين. كمووا أظهوو
العالئقيوووة ومهوووارات      المهووارات ،النقوووده ومهووارات اتخووواذ القووورارات )التفكيووورمهووارات الحيووواة ب بعوواده 

 & Farhadyموع دراسوة ) اتفقوتالتواصل، التكيف ومهارات االدارة الذاتية( جواءت بدرجوة مرتفعوة، و 

Moghadamnejhad, 2012).  
 .أن التدريب على مهارات الحياة يساعد على  يوادة الرضوا عنود الطلبوةإلى حيث أشارت النتائج 

(، فوووي أن Netragaonkar&Khatal، 0211موووع نتوووائج دراسوووة ) ةتيجوووة  هوووذه الدراسووون اتفقوووتكموووا 
يتمتعوون  أن طوالب الجامعوةعلوى  يادة الوعي بمهارت الحياة يساعد في تحقيوق التكيوف، وهوذا داللوة 
هوذه النتيجوه موع نتوائج دراسوة  أتفقوتبمهارات حياتية عالية من التفكير الناقد واتخواذ القورار والتواصول و 

Forneris,Danish,Scott, 2007) ( لتوودريب وقووود يعووود هوووذا أن ل ةفووي أن مهوووارت الحيوواة بحاجووو
القووائم علووى مهووارات  المهوارات الحياتيووة كانووت متوسووطة فووي الدراسووة ولكوون علووى أ وور البرنووامج التوودريبي

 ,Malinauskasهوذه النتيجوه موع نتوائج دراسوة ) أتفقوتكموا  ،الحيواة اصوبحت هوذه المهوارات مرتفعوة

,Dumciene, Lapeniene, 2014 )أشووارت النتووائج الووى أن االنوواث سووجلن نسووبة أعلووى مووون  فقوود
  من االناث. %22وأن عينة الدراسة الحالية كانت  .الذكور في المهارات الحياتية

كمووا تعتقوود الباحثوووة انووه ربمووا كوووان المنووا  األسووره السوووائد موون أهووم العوامووول الموو  رة فووي ا ديووواد 
مهارات الحياة أو انخفاضها، الذه يقود الى نمو أبناء أسوياء وايجوابين فوي عالقواتهم االجتما يوة وأن 

العتموواد علووى األسوورة التووي تسووتمع لقوورارات األبنوواء وتعوواملهم بتعوواط  وديمقراطيووة وتتووي  لهووم فوورق ا
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                          هوذه النتيجوة موع نتوائج دراسوة األبوداعي وأتفقوتأنفسهم ف نها تعز   قتهم ب نفسهم وتنمي لديهم التفكيور 
)1444(Jaggia & Kelly.  

 وتفسوير نتوائجفجواءت تصووراتهم بدرجوة متوسوطة.  األكواديميأما علوى مسوتوى مقيواس التكيوف 
ال إلووى المرحلووة الجامعيووة هوي نقطووة تحووول تعتموود علوى وجهووات النظوور للبيةووة تبووين أن االنتقو ذلوك كمووا

المحيطة فو ن كوان أسولوب التكيوف سولبيا  سووف يعيوق التكيوف األكواديمي للطالوب ويفقوده االهتموام فوي 
تكيف األكواديمي ويحود إتقان مهارات التعلم وإن كان أسلوب التكيف إيجابيا  سوف يعمل على تعزيز ال

كما أن استقرار المجتمع األسره الوذه يعويع  يوه الطالوب يمثول أهوم  ،حير التكيفية سلوكالأنماط من 
 هووووووذه النتيجووووووه مووووووع نتووووووائج دراسووووووة أتفقووووووتالعواموووووول التووووووي توووووو  ر علووووووى أداء الطالووووووب األكوووووواديمي و 

)1444Jaggia& Kelly, ) 
ةيددة السددؤا  الندداني: مددا عالقددة مهددارات الحيدداة بدددرجتها الكليددة وأبعادهددا الفا  عددناسجابددة 

 األردنية؟بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة 
رتبوواط إ لحتسوواب معامووهووذا السوو ال ولبيووان العالقووة االرتباطيووة بووين المقوواييس تووم ا عوونلفجابووة 
( بوين كول مون مقيواس مهوارات الحيواة ب بعواده موع Pearson Correlation Coeffieientبيرسوون )

 (:5دول)مقياس التكيف األكاديمي ب بعاده كما في الج
 رتباط بياسون بين مهارات الحياة ومقياس التكيف األكاديميإ قيم معامل( 5جدو  )ال

 الكلية()الدرجة  األكاديميالتكيف  ابعاد مهارات الحياة
 دللة إحصائية معامل الرتباط

 24222 2403 التفكير النقده
 24222 2402 المهارات العالئقية
 24222 2411 مهارات اإدارة الذاتية

 24222 2437 )الدرجه الكليه(
( أن هنوواك عالقووة متوسووطة وذات داللووة إحصووائية بووين مهووارات 5النتووائج فووي الجوودول ) أظهورت

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

 وأظهورت دراسوته Netragaonkar & Khatal)،0211)هذه النتيجه مع نتوائج دراسوة  أتفقتو 
-Al هذه النتيجه مع نتائج دراسوة أتفقتو  .أنه كلما  ادت المهارات الحياتية  ادت من مهارات التكيف

Yousef, 2013),  ) والتكيوف األكواديميأظهرت دراسته وجود عالقوة ارتباطيوة بوين مهوارات الحيواة، 
وكمووا تعتقوود الباحثووة أن امووتالك  .فكلمووا توووفرت لوودى الفوورد مهووارات حياتيووة كووان لديووه  قووة أعلووى بنفسووه
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الطالوووب للمهوووارات الحياتيوووة يجعووول عمليوووة التواصووول موووع األخووورين ايجابيوووة مموووا يووونعكس علوووى انجوووا ه 
 األكاديمي.

ه مهددارات الحيدداة فددي التكيددف السددؤا  النالددا: مددا مقدددار التبدداسن الددذي تفسددا  عددناسجابددة 
 ومجتمعة؟األكاديمي منفادة 
هذا الس ال تم إجراء تحليل االنحدار المتعودد وتحليول التبواين األفحواده لبيوان مقودار  عنلفجابة 

 :ي تيالتباين الذه تفسره مهارات الحياة في التكيف األكاديمي منفردة ومجتمعة كما 
 السؤا  النالا عنر للتأكد من لالحية النمواج لإلجابة ( نتائج تحليل التباسن لالنحدا6جدو  )

مستوى 
 Fدللة 

 Fقيمة
 المحسوبة

متوسط 
 المابعات

مجموع 
 المابعات

معامل 
التحدسد 

2R 

 درجات الحاقة
 

 المصدر

 
24222 

 
31411* 

24523 054512  
24114 

 
(3 ،511) 

 االنحدار 
24015 

 الخط   1054073
 الكلي  1524723

 (1715ات دللة إحصائية على مستوى )* ا

( Fونظوورا  الرتفوواع ييمووة) ،السوو ال الثالووث عووننموووذج لفجابووة ال( صووالحية ا1يوضوو  الجوودول )
إن أبعواد  إذ(، 511، 3)حريوة  ( ودرجاتα≤2425) المحسوبة عن ييمتها الجدولية على مستوى داللة

األكواديمي(، وهوذا ي كود دور مهوارات  ( من التباين في )التكيوف%1144)تفسر مقياس مهارات الحياة 
 .تم اجراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد الحياة في التكيف األكاديمي. وبناء على ذلك

 نتائج تحليل النحدار المتعدد ألبعاد مهارات الحياة في التكيف األكاديمي (7الجدو  رقم )
 B األبعاد

الخرأ 
 المعياري 

Beta 
 Tقيمة

 المحسوبة

مستوى 
 Tة دلل

 24220 24222 24222 24217 -24212 التفكير النقده ومهارات اتخاذ القرارات
 24327 14203 24215 24271 24270 المهارات العالئقية ومهارات التواصل
 24222 *74011 24373 24254 23130 التكيف ومهارات اإدارة الذاتية

 (1715*  اات دللة إحصائية عند مستوى )
التفكيوور النقووده الحيوواة )( أن أبعوواد مهووارات T(، وبمتابعووة يوويم اختبووار )7) يت وو  موون الجوودول
التكيوف األكواديمي  أ ور فويلويس لهوا  التواصول(والمهارات العالئقية ومهارات  ،ومهارات اتخاذ القرارات

حيور معنويوة  ة( علوى الترتيوب، وهوي ييمو14203، 24222( المحسووبة )Tبلغت يويم ) تابع إذكمتغير 
التكيوووف ومهووارات اإدارة الذاتيووة كبعووود موون أبعووواد  كوووان لبفعوودفووي حووين  (. 2425داللوووة ) عنوود مسووتوى 

معنويوة  ة( وهي ييمو74011( المحسوبة )Tبلغت ييمة ) إذ ،مهارات الحياة أ ر في التكيف األكاديمي
 (.2425عند مستوى داللة )
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تحليوول االنحوودار المتعوودد  إجووراء الحيوواة توومولبيووان األهميووة النسووبية للمتغيوورات المسووتقلة لمهووارات 
 التالي. (2) حسب الجدول Stepwise Multiple Regressionالتدريجي 

( نتائج تحليل النحدار المتعدد التدرقجي للتنبؤ بالتكيف األكاديمي من خال  بعد التكيف 8الجدو  رقم )
 ومهارات اسدارة الذاتية

 تاتي  دخو  العنالا المستقلة في معادلة التنبؤ
معامل  2Rقيمة

 التحدسد

 Tقيمة
 المحسوبة

 مستوى الدللة

 *24222 124112 24117 التكيف ومهارات اإدارة الذاتية

 (1715*  دالة إحصائياا عند مستوى )

 ،التفكيووور النقوووده ومهوووارات اتخووواذ القوووورارات* خووورج مووون معادلوووة االنحووودار المتعووودد المتوووودرج بفعوووده )
 (والمهارات العالئقية ومهارات التواصل

مقدار التباين الذه يفسره بعد التكيف ومهارات اإدارة الذاتية كبعود مون  (2يالح  من الجدول )
( موون التبوواين فووي التكيووف %1147) قوودرةأبعوواد مهووارات الحيوواة فووي التكيووف األكوواديمي، فقوود فسوور مووا 

جعوول أن عوودم اشووباع الحاجووات تإلووى وتفسووير ذلووك كمووا أشووار األدب السووابق  األكواديمي كمتغيوور تووابع.
 (Rogers) عتقود روجور ا و  ،الفرد يعواني مون ال ويق والتووتر فوال يوتم التكيوف بشوكل صوحي  ومتووا ن 

أن التكيووف وسوووء التكيووف لوودى الفوورد موورتبط بشووكل أساسووي  (Corey,2010) كوووره  المشووار لووه فووي
 ويوو من .هات التووي يموور بهووا االنسووان فووي حياتووبمقوودار االتسوواو أو التنوواقض بووين مفهوووم الووذات والخبوور 

بشوكل بنواء وايجوابي ولكون بشورط أن تتووفر الظووروف  هقودما فوي حياتو الفورد للم وي مقودرةروجور  فوي 
 ,Monton, Mergler, Boman)هوذه النتيجوة موع نتوائج دراسوة  أتفقوتو  .المالئموة للنموو واالرتقواء

أشوووارت النتوووائج إلوووى أن الطووووالب الوووذين لوووديهم مسوووتويات عاليووووة مووون التفووواؤل و مسووووتويات  و  (2014
كمووووووا أظهوووووورت نتووووووائج دراسووووووة  . ووووووة موووووون التوووووووتر والقلووووووق كووووووان تكوووووويفهم علووووووى نحووووووو أف وووووولمنخف
(Horn,Lalongo,Greenberg,1990 أن التووودريب علووووى بعووووض المهووووارات الحياتيووووة يوووو ده الووووى )

 تحسن مستوى التكيف األكاديمي والتوافق النفسي لديهم.
 :النتيجة

 

  األكاديميالتكيف  التدريب على بعض المهارات الحياتية ي ده الى تحسن مستوى. 
  البيةة الجامعية واستقرار المجتمع األسره الذه يعويع  يوه الطالوب يمثول أهوم العوامول التوي تو  ر

 .أداء الطالب األكاديمي في
  امتالك الطالب للمهارات الحياتيوة يجعول عمليوة التواصول موع االخورين ايجابيوة مموا يونعكس علوى
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 .انجا ه األكاديمي
 التوليات والمقتاحات: 

 :اآلتيةمن خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن اقتراي التوصيات 
 .األكاديميالتدريب على المهارات الحياتية ي ده الى تحسن المستوى  .1
 الثانويووة والدراسووة الجامعيووة الحيوواة بووين الفوورو  علووى نوودوات تعريفيووة توضوو  الجوودد الطلبووة تشووجيع .0

 .الكلية في تدرس تيال والنظرية العملية المواد عن واطالعهم
  يووارات خوالل مون وذلووك الجامعيوة الحيواة علوى أ نواء دراسوتهم الثانويووةفووي  الطلبوة اطوالع ضورورة .3

 .للجامعات ميدانية
إجووراء دراسووة مسوووتقبلية حووول أ ووور مهووارات التفكيووور النقووده ومهوووارات اتخوواذ القووورار علووى التكيوووف  .1

 األكاديمي.

عالئقيوووووة ومهوووووارات التواصووووول علوووووى التكيوووووف                    إجوووووراء دراسوووووة مسوووووتقبلية حوووووول أ ووووور المهوووووارات ال .5
 .األكاديمي

 الذاتية على التكيف األكاديمي. ةمستقبلية حول أ ر التكيف واإدار جراء دراسة إ .1

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