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 التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية جبامعة الأزهر ابلقاهرة 

لهام عبده محمد عيل , ,* 1  عبري عبد الس تار عالم ,  2  محمد نس مي عيل سويل   , 1  آ ية آأمحد حسن حلمية   1  ا 

منية الارسة الريفية , لكية الاقتصاد املزنيل 1  طنطا, مرص. ،نواج، زهرجامعة الأ  ،قسم ت

متع الريفى 2  ، مرص. جامعة الأزهر ,لكية الزراعة ابلقاهرة ,   قسم ال رشاد الزراعى واجمل

    abeerallam1777.el@azhar.edu.eg: للباحث الرئييس ليكرتوينالربيد ال  * 

 امللخص العرب 

ساكن، والتغذية، والصحة، والرتفيه وذكل من وهجة نظر  يف جمالت: ال  للطالبات حتديد درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات املقدمة  اس هتدف البحث

  ة الأزهر جبامع التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعيةجبامعة الأزهر ابلقاهرة، وحتديد درجة  الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية

التوافق النفيس والاجامتعي   درجةوبني  يف اجملالت املدروسة لطالباتللخدمات املقدمة ل املدن اجلامعية درجة آأداء العالقة بني  معنوية ابلقاهرة، وحتديد

طالبة من الفرق الهنائية  320ع البياانت من وقد مت مج ، والتعرف عىل املشالكت اليت تواجه الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية جبامعة الأزهر ابلقاهرة. لهن

وجاءت آأمه النتاجئ   م. 2020/ 2019املقاميت ابملدن اجلامعية جبامعة الأزهر ابلقاهرة ومت اس تخدام اس امترة الاس تبيان مجلع البياانت خالل العام اجلامعي 

من وهجة نظر   متوسط جمالت: الاساكن، والتغذية، والصحة، والرتفيه درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات املقدمة للطالبات يف آأن  عىل النحو التايل: 

  درجة ( 99,7%) ن الغالبية العظمى من املبحواثتآأ ,التوافق النفيس لهن متوسط ومرتفع.  درجة( %8,97الغالبية العظمى من املبحواثت ) نالطالبات. آأ 

من   املدروسة التاجمل لخدمات املقدمة يف درجة آأداء املدن اجلامعية ل وجود عالقة ارتباطية معنوية وطردية بني, التوافق ال جامتعي لهن متوسط ومرتفع. 

لهنوض مبس توى اخلدمات  وانهتىى البحث بعدة توصيات ل وهجة نظر الطالبات وبني درجة التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية.

 املقدمة من املدن اجلامعية يف اجملالت اخملتلفة، من آأجل حتسني مس توى التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات. 

 املدن اجلامعية.  , التوافق الاجامتعي ,التوافق النفيساللكامت الاسرتشادية: 

 قدمة ومشلكة البحث: امل

لتحقيق  يعترب التوافق طبيعة ال نسان يريده هدفا ويتخذه وس يهل 

هذا الهدف، فالغاية من احلياة آأن يتكيف الانسان مع البيئة والظروف  

واملواقف ويتفاعل مع ال خرين وينجح يف التعامل مع الناس، كام يتعل  

ىل قدر من الرضا وادلفاع عن النفس ليتحقق هل   كيف يتكيف ويصل ا 

 ( 385: ص 6التوافق الشخيص وراحة النفس. ) 

النفيس والاجامتعي بأأمهية كبرية يف  وقد حظى موضوع التوافق 

جمال عل النفس وعل الاجامتع ملا هل من دور فعال يف طبيعة العالقة  

بني الأفراد وامجلاعات يف آأى جممتع، فظهور آأشخاص غري متوافقني يف  

:  2جامعة معينة يقف آأمام بلوغ الأهداف الىت تنشدها هذه امجلاعة. )

 (  41ص 

ذا آأش بع مجيع مطالبه وحاجاته،  ويكون الفرد متوافقا نفس ي  ا ا 

وعندما يكون راضيا عن نفسه، غري اكره لها آأو انفرا مهنا آأو ساخطا  

علهيا آأو غري واثق فهيا، كام تتسم حياته النفس ية ابخللو من التوترات 

والرصاعات النفس ية الىت تقرتن مبشاعر اذلنب والقلق والضيق والنقص 

 ( 19: ص  11) والراثء لذلات.

الفرد يف حاةل من التواؤم والانسجام مع نفسه واليت تبدو  ويعيش 

زاء مطالبه   رضاء آأغلب حاجاته، وترصفه ترصفا مرضيا ا  يف قدرته عىل ا 

املادية والاجامتعية، ويتضمن التوافق قدرة الفرد عىل تغيري سلوكه  

 (  278: ص 7وعاداته عندما يواجه موقفا جديدا. ) 

ذ ا اس تطاع التكيف مع احمليط ويكون الفرد متوافقا اجامتعيا ا 

الاجامتعي اذلي يعيش فيه وفق آأهدافه فيس تطيع تلبية حاجاته 

ومتطلباته املادية والنفس ية مضن الاطار الثقايف اذلي يعيش فيه، يكون  

كذكل عىل قدر من املرونة والتشلك مع البيئة اليت يعيش فهيا واملسايرة  

 (  34: ص  5للمجمتع اذلي يعيش فيه. )  

يكون قادرا عىل تكوين عالقات فاعةل مع ال خرين والقدرة  وكذكل 

 ( 28: ص  4عىل مواهجة مشالكت البيئة بشلك انحج. ) 

ل مبسايرة الفرد ملعايري وثقافة اجملمتع، وتكوين   ول يتحقق التوافق ا 

عالقات تتسم ابلتعاون والتسامح وال يثار والاعرتاف حباجته لل خرين  

املرشوعة، وجيب آأل يشوب هذه  والعمل عىل اش باع حاجاهتم 

العالقات العدوان آأو الارتياب آأو الاتاكل آأو عدم الاكرتاث ملشاعر  

 ( 22: ص  1الاخرين. )

ىل اس متتاع الفرد بعالقات اجامتعية   ويؤدي التوافق الاجامتعي ا 

محمية تتصف ابلحرتام والتقدير والعطاء املتبادل واش باع حاجاته  

نشطة الاجامتعية وتقبهل لعادات وتقاليد  الاجامتعية، ومشاركته يف الأ 

 ( 26: ص  10(،) 155: ص 8وقمي وآأفاكر وقوانني وآأنظمة جممتعه. ) 

ىل   ويعد التوافق بصورة شامةل معلية لكية دينامية وظيفية هتدف ا 

حتقيق التوازن والتالؤم بني جوانب السلوك ادلاخلية واخلارجية للفرد،  

بني القوى اخملتلفة داخهل، وكذكل  مبا يساعد الفرد عىل حل الرصاعات 

بني القوى اذلاتية للفرد والقوى البيئية اخلارجية مما حيقق خفض التوتر، 

ىل اجلوانب الاجيابية لتحقيق اذلات والرضا عهنا   بل يتخطى ذكل ا 
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وحتقيق الثقة ابلنفس والاتزان الانفعايل للفرد، مع الاجيابية واملرونة يف  

 ( 4: ص 9هل. )التعامل مع اجملمتع من حو 

كام آأنه معلية ديناميكية مس مترة ل تمت دفعه واحدة وبصفة هنائية 

ولكنه يس متر ما اس مترت احلياة، فاحلياة ليست سوي سلسةل من  

احلاجات الالمتناهية والىت يسعى الانسان دامئا ل ش باعها، ومجةل من  

د  ادلوافع والرغبات حياول ارضاءها، وحوافز حياول احلصول علهيا وعد

: ص  3 من الرصاعات حياول فضها، وعدد من التوترات حياول خفضها.) 

47  ) 

ويتعرض الفرد يف مجيع املراحل العمرية وخاصة مرحةل الش باب يف  

مرحةل التعلمي اجلامعي جبميع التخصصات واللكيات ملشالكت  

وصعوابت من شأأهنا التأأثري سلبا عىل توافقهم النفيس والاجامتعي،  

قميني ابملدن اجلامعية من آأكرث الفئات تعرضا ملثل هذه  ولعل الطالب امل 

املشالكت، فهم يتعرضون جملموعة من القوانني واللواحئ ادلاخلية اليت  

ىل بعدمه عن آأرسمه   ضافة ا  لبد هلم من التوافق معها آأو الانصياع لها، ا 

ىل احلرمان من آأرسمه واجبارمه عىل   وعدم العيش معهم مما يعرضهم ا 

لية الاكمةل والاعامتد اللكي عىل آأنفسهم لتلبية لك حتمل املس ئو 

 احتياجاهتم.

ىل اش باع اكفة احتياجات الطالب  وذلكل تسعي املدن اجلامعية ا 

من حيث الرعاية الاجامتعية آأو الصحية آأو العلمية آأو  سواء املقميني هبا 

الثقافية آأو الرايضية يك توفر حياة جامعية متاكمةل للطالب املغرتبني،  

من وقهتم   %70يقيض الطالب املقمي ابملدن اجلامعية ما يقرب من  حيث

ذا مل يتوفر هلم املناخ املناسب   اليويم داخل املدن اجلامعية، وابلتايل ا 

واخلدمات اليت تش بع لك احتياجاهتم وحتقق رغباهتم فسوف ينعكس  

ذكل سلبا عىل جوانب توافقهم النفيس والاجامتعي، وما يرتتب عىل  

رثمه ادلرايس. ومن هنا تربز مشلكة ادلراسة يف حماوةل  ذكل من تع

 الاجابة عىل التساؤلت التالية:

للخدمات   املدن اجلامعيةدرجة آأداء ما هو رآأي الطالبات يف 

 ؟املقدمة لهن

التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات املقاميت ابملدن   درجة ما ه 

 ابلقاهرة؟  جبامعة الأزهر اجلامعية

  درجة آأداء املدن اجلامعيةما ه العالقة بني رآأي املبحواثت يف 

التوافق النفيس والاجامتعي   درجة وبني  املدروسة لخدمات املقدمة ل

 ابلقاهرة؟  جبامعة الأزهر للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية

ما ه املشالكت اليت تواجه الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية  

 قاهرة من وهجة نظر الطالبات؟جبامعة الأزهر ابل

 آأهداف البحث: 

جابة عىل التساؤلت   اتساقا مع مشلكة البحث السابق عرضها ولال 

 السابقة آأمكن حتديد آأهداف البحث كام ييل: 

حتديد درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات املقدمة للطالبات يف  

ظر  التغذية، والصحة، والرتفيه وذكل من وهجة نو جمالت: الاساكن، 

 . جبامعة الأزهر ابلقاهرة الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية

التوافق النفيس دلى الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية   حتديد درجة

 جبامعة الأزهر ابلقاهرة. 

حتديد درجة التوافق الاجامتعي دلى الطالبات املقاميت ابملدن  

 اجلامعية جبامعة الأزهر ابلقاهرة. 

القة بني درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات  حتديد معنوية الع 

املقدمة للطالبات يف اجملالت املدروسة، وبني درجة التوافق النفيس 

 للطالبات.

حتديد معنوية العالقة بني درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات  

  الاجامتعي املقدمة للطالبات يف اجملالت املدروسة، وبني درجة التوافق 

 للطالبات.

التعرف عىل آأمه املشالكت اليت تواجه الطالبات املقاميت يف املدن  

 من وهجة نظر الطالبات.   ابلقاهرة اجلامعية جبامعة الأزهر

 البحث: فروض  

مت وضع الفرضني البحثيني  واخلامس لتحقيق هديف البحث الرابع

 التاليني:

للخدمات املقدمة  توجد عالقة بني درجة آأداء املدن اجلامعية 

ال ساكن، والتغذية، والصحة، والرتفيه وبني درجة   :يف جمالت للطالبات 

 التوافق النفيس للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية ابلقاهرة. 

للخدمات املقدمة  توجد عالقة بني درجة آأداء املدن اجلامعية 

ال ساكن، والتغذية، والصحة، والرتفيه وبني درجة   :يف جمالت للطالبات 

 ملقاميت ابملدن اجلامعية ابلقاهرة. التوافق الاجامتعي للطالبات ا

هذا وقد مت وضع هذين الفرضني يف صورهتام الصفرية حىت ميكن  

 اختبارهام.

 الطريقة البحثية: 

آأجرى هذا البحث عىل الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية جبامعة  

الأزهر ابلقاهرة، ومت اختيارهن لعمل الباحثة ابل دارة العامة للمدن  

عة الأزهر مما يسهل مجع البياانت، وتش متل املدن اجلامعية اجلامعية جبام 

ىل  8للطالبات ابلقاهرة عىل عدد ) ( مباين يف املدينة الرئيس ية ابل ضافة ا 

الاساكن اخلاريج املكون من )مبين هشام براكت ومبين مدينة الصفا  

( طالبة، تقدم  8863ومبين آأبو بكر(، وتتسع املدن اجلامعية لعدد ) 

قامة يف جمالت  لهن اكفة ا ملتطلبات املعيش ية واخلدمات الالزمة لال 

 احلياة اخملتلفة سواء الاساكن والتغذية والصحة والرتفيه.

وحتددت شامةل البحث يف مجيع طالبات الفرق الهنائية املقاميت 

م  2020م/ 2019ابملدينة اجلامعية للطالبات ابلقاهرة يف العام اجلامعي 

ابملدينة اجلامعية آأثناء فرتة الامتحاانت، حيث   والاليت مسح لهن ابل قامة

مت اخالء املدينة اجلامعية من مجيع الطالبات بلك الفرق ادلراس ية نظرا  
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لتفيش فريس كوروان املس تجد، مث فتحها لمتحاانت الفرق الهنائية فقط  

ىل آأن آأغلهبن آأمقن ابملدينة اجلامعية يف الس نوات السابقة   ابل ضافة ا 

عىل ذكل فقد بلغ شامةل البحث من طالبات الفرق بشلك متتايل و 

 ( طالبة.1920الهنائية )

:  11ومت حتديد جحم العينة ابس تخدام معادةل كرجييس ومورجان )

( طالبة من طالبات الفرق  320( حيث بلغ جحم العينة )604ص 

جاميل الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية   %716,الهنائية ميثلون  من ا 

اانت ابملقابةل الشخصية مع لك طالبة ابس تخدام اس امترة  ومت مجع البي 

م وتضمنت  2020الاس تبيان خالل شهرى يوليو وآأغسطس عام 

اس امترة الاس تبيان مجموعتني من الأس ئةل الأويل تعرب عن مس توى  

اخلدمات املقدمة للطالبات من املدن اجلامعية والثانية تعرب عن مس توي 

 البات. التوافق النفيس والاجامتعي للط

 : البحث ملتغريات  القياس المكي  

وتشمل اخلدمات  مس توى اخلدمات املقدمة من املدن اجلامعية: 

اليت تقدهما املدن اجلامعية للطالبات املقاميت هبا، وتمتثل يف آأربعة جمالت  

ه: جمال ال ساكن وجمال التغذية وجمال الصحة وجمال الرتفيه ومت قياسها  

 عيل النحو التايل:  

( عبارة تدور  25مت قياسه مبقياس مكون من )جمال ال ساكن: 

ن اجلامعية للطالبات واليت تتعلق مبجال  حول اخلدمات اليت تقدهما املد

ال ساكن، وذكل عىل مقياس مكون من ثالث فئات ه )دامئا،  

 عيل الرتتيب.  1،  2،  3وآأحياان، ول( وآأعطيت ادلرجات 

عبارة تدور حول   )16(مت قياسه مبقياس مكون من جمال التغذية: 

جال  اخلدمات املقدمة من املدن اجلامعية للطالبات واليت تتعلق مب

التغذية، وذكل عىل مقياس مكون من ثالث فئات ه )دامئا، وآأحياان،  

 عيل الرتتيب.  1، 2،  3ول( وآأعطيت ادلرجات 

عبارة تدور حول   )15(مبقياس مكون من  مت قياسه جمال الصحة: 

اخلدمات املقدمة من املدن اجلامعية واليت تتعلق مبجال الصحة وذكل  

)دامئا، وآأحياان، ول( وآأعطيت   عىل مقياس مكون من ثالث فئات ه 

 عيل الرتتيب.   1، 2،  3ادلرجات 

عبارة تدور حول   )14( مت قياسه مبقياس مكون من جمال الرتفيه: 

اخلدمات اليت تقدهما املدن اجلامعية للطالبات واليت تتعلق مبجال  

الرتفيه، وذكل عىل مقياس مكون من ثالث فئات ه )دامئا، وآأحياان،  

 عيل الرتتيب.  1، 2،  3ول( وآأعطيت ادلرجات 

  مس توى التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات: 

عبارة تدور   )39(مكون من  ومت قياسه مبقياس  :التوافق النفيس 

قدرة الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية عىل اش باع حاجاهتن   حول

وفهمن ذلواهتن فهام واقعيا وتقبلها، وثقهتن يف آأنفسهن وحتملهن  

للمس ئولية وقدرهتن عىل اختاذ القرارات، وحل مشالكهتن وحتقيق  

،  آأهدافهن، وذكل عىل مقياس مكون من ثالث فئات ه ) دامئا

عيل الرتتيب للعبارات  1، 2، 3وآأحياان، ول ( وآأعطيت ادلرجات 

عيل الرتتيب   3، 2، 1عبارة، وادلرجات  (13)املوجبة وعددها 

 . ةعبار   (26)للعبارات السالبة وعددها  

عبارة   )37(ومت قياسه مبقياس يتكون من  :التوافق الاجامتعي 

تدور حول قدرة الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية عىل التعايش مع  

البيئة الاجامتعية احمليطة وتكوين عالقات فاعةل مع ال خرين والقدرة عىل  

مواهجة مشالكت البيئة بشلك انحج. وذكل عىل مقياس مكون من  

  1، 2، 3ثالث فئات ه )دامئا، وآأحياان، ول ( وآأعطيت ادلرجات 

،  2، 1عبارة، وادلرجات  (22)الرتتيب للعبارات املوجبة وعددها  عيل

 عبارة.   (15)عيل الرتتيب للعبارات السالبة وعددها   3

 آأدوات حتليل البياانت: 

اس تخدم يف حتليل البياانت وعرضها احلرص العددي والنسب  

املئوية وادلرجة املتوسطة، وذكل ابس تخدم احلاسب ال يل من خالل  

" لختبار العالقة بني  Spssحصايئ للعلوم الاجامتعية "الربانمج الا

 املتغريات املس تقةل املدروسة وبني املتغري التابع.

 النتاجئ ومناقش هتا 

 وصف عينة البحث: 

( آأن توزيع املبحواثت وفقا  1آأوحضت النتاجئ جبدول رمق ) 

 خلصائصهن املدروسة جاء عىل النحو التايل: 

ت يف اللكيات العملية، وآأن آأن حوايل ثليث املبحواثت مقيدا

الغالبية العظمى حاصالت عىل تقدير عام جيد جدا وامتياز يف العام  

السابق، وآأن آأكرث قليال من نصف املبحواثت آأمقن يف املدينة اجلامعية  

ىل   آأعوام.  4ملدة ترتاوح من عامني دراس يني ا 

آأن آأقل من نصف آ ابء املبحواثت حاصالت عىل مؤهل جامعي،  

وظفني، بيامن آأهمات املبحواثت فاكن آأقل من نصفهن بقليل  وثلثهيم م

حاصالت عىل مؤهل متوسط، وثليث الأهمات رابت مزنل، وغالبية 

 املبحواثت يقمن يف آأرس الأب والأم يعيشان معا. 

آأن غالبية املبحواثت يقمن يف آأرس نووية، وآأكرث من نصف  

بحواثت دخل  ( آأخوة، وحوايل ثليث امل 5 -3املبحواثت بقليل دلهين ) 

جنهيا، وآأغلهبن يقمن يف قرية،   2000آأرسهن الشهري آأكرث من 

وآأغلهبن املس توى الاقتصادي للحي اذلي تسكن فيه آأرسهن متوسط،  

والغالبية العظمى من املبحواثت نشأأن يف آأرس تتسم بعالقات آأرسية  

 مزتنة ومس تقرة. 

 للخدمات املقدمة للطالبات:  درجة آأداء املدن اجلامعية 

رآأهين يف اخلدمات  ( توزيع املبحواثت وفقا ل2اجلدول رمق )  يعرض

والتغذية والصحة  املقدمة من املدن اجلامعية يف جمالت: ال ساكن

 والرتفيه.  

ذكرن   من املبحواثت ابلعينة %14٫4من اجلدول آأن  تبنيحيث 

آأن درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات يف جمال الاساكن من وهجة  

رآأين آأن درجة   % 63٫1وآأن ثليث املبحواثت تقريبا  نظرهن منخفض،
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آأداء املدن اجلامعية للخدمات يف جمال الاساكن من وهجة نظرهن  

رآأين آأن درجة آأداء املدن  من املبحواثت  %22٫5 متوسط، كام آأن

 يف جمال الاساكن من وهجة نظرهن مرتفع. اجلامعية للخدمات 

من املبحواثت ابلعينة ذكرن  %22٫8من اجلدول آأن نس بة  بنيت و 

جمال التغذية من وهجة  درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات يف آأن 

  54٫7، وآأن آأكرث من نصف املبحواثت بقليل بنس بة منخفضنظرهن 

ال التغذية من  جم للخدمات يف املدن اجلامعية  درجة آأداء% رآأين آأن 

درجة % من املبحواثت رآأين آأن  22٫5وهجة نظرهن متوسط، كام آأن 

 . مرتفعن وهجة نظرهن مجمال التغذية للخدمات يف  املدن اجلامعيةآأداء 

من املبحواثت ابلعينة ذكرن آأن   % 40٫3اتضح من اجلدول آأن  كام

يف جمال الصحة من وهجة نظرهن   للخدمات املدن اجلامعيةدرجة آأداء 

% رآأين   53٫6، وآأن آأكرث من نصف املبحواثت بقليل بنس بة منخفض

يف جمال الصحة من وهجة   للخدمات  املدن اجلامعيةدرجة آأداء آأن 

درجة آأداء % من املبحواثت رآأين آأن  6٫1نظرهن متوسط، كام آأن 

 . مرتفعيف جمال الصحة من وهجة نظرهن  للخدمات املدن اجلامعية

من املبحواثت ابلعينة  %44٫1ن من اجلدول آأ وكذكل فقد تبني 

من وهجة   الرتفيهيف جمال  للخدمات املدن اجلامعيةدرجة آأداء ذكرن آأن 

  % 45، وآأن آأقل قليال من نصف املبحواثت بنس بة منخفضنظرهن 

من وهجة   الرتفيهيف جمال  للخدمات املدن اجلامعيةدرجة آأداء رآأين آأن 

درجة آأداء  من املبحواثت رآأين آأن  %10٫9نظرهن متوسط، كام آأن 

 . مرتفعمن وهجة نظرهن  الرتفيهيف جمال  للخدمات املدن اجلامعية

وتبني من النتاجئ آأن درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات يف جمال  

 الاساكن والتغذية والصحة والرتفيه متوسط من وهجة نظر الطالبات.

 توافق النفيس للطالبات: مس توي ال 

( توزيع املبحواثت وفقا ملس توي التوافق   3يعرض اجلدول رمق ) 

( من املبحواثت  %2٫2النفيس لهن، حيث اتضح من اجلدول آأن )

مس توى التوافق النفيس لهن منخفض، وآأن آأكرث من مخيس املبحواثت  

( مس توى التوافق النفيس لهن متوسط، وآأكرث من نصف  % 40٫9)

بقليل مس توى التوافق النفيس لهن مرتفع وذكل بنس بة  املبحواثت

(56٫9 % .) 

ىل آأن املدن اجلامعية يسكن هبا الطالبات  وقد يرجع ذكل ا 

ات  والرضا عن اذلاملتفوقات دراس يا والاليت يتسمن غالبا ابلثقة ابلنفس 

ىل  والقدرة عىل حتديد الأهداف وارتفاع مس توى الطموح والتطلع ا 

 ؤل. املس تقبل جبدية وتفا

 مس توي التوافق ال جامتعي للطالبات: 

( توزيع املبحواثت وفقا ملس توي التوافق   4يعرض اجلدول رمق ) 

( من املبحواثت  %0٫3ال جامتعي لهن، حيث اتضح من اجلدول آأن ) 

( من  %32٫5ابلعينة مس توى التوافق ال جامتعي لهن منخفض، وآأن )

وآأن آأكرث من ثليث  املبحواثت مس توى التوافق ال جامتعي لهن متوسط، 

 ( مس توى التوافق ال جامتعي لهن مرتفع. %67٫2املبحواثت )

ىل آأن الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية يكتسنب   وقد يرجع ذكل ا 

اخلربة الالزمة للتعامل مع ال خرين بشلك سلمي، والقدرة عىل حل  

مشالكهتن مع زميالهتن آأثناء الاقامة ابملدن اجلامعية، والتعارف مع  

ميالهتن من اللكيات اخملتلفة وتكوين عالقات اجامتعية تتسم ابلود  ز 

 والاحرتام والتقدير. 

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني مس توى التوافق النفيس  

 للطالبات: والاجامتعي  

( نتاجئ معامالت الارتباط البس يط )بريسون(   5يعرض جدول ) 

بني درجة آأداء لك خدمة من اخلدمات املقدمة من املدن اجلامعية  

للطالبات وبني درجة التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات، وتوحض  

النتاجئ وجود عالقة ارتباطية موجبة ومعنوية احصائيا عند مس توي  

للخدمات يف جمالت ال ساكن،  بني درجة آأداء املدن اجلامعية  0٫01

والتغذية، والصحة، والرتفيه وبني درجة التوافق النفيس للطالبات حيث  

،   0٫208،  0٫249بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط احملسوبة 

عىل الرتتيب. وبناء عىل ذكل ميكن رفض الفرض   0٫153،  0٫149

ن اجلامعية  الاحصايئ القائل بعدم وجود عالقة بني درجة آأداء املد

للخدمات وبني درجة التوافق النفيس للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية 

 ابلقاهرة وابلتايل ميكن قبول الفرض البحيث البديل. 

كام توحض النتاجئ وجود عالقة ارتباطية موجبة ومعنوية احصائيا  

بني درجة اداء املدن اجلامعية للخدمات املقدمة   0٫01عند مس توي 

بات يف جمالت ال ساكن، والتغذية، والصحة، والرتفيه وبني  مهنا للطال 

درجة التوافق الاجامتعي للطالبات حيث بلغت قمي معامالت الارتباط  

عىل   0٫145،  0٫127،  0٫183،  0٫206البس يط احملسوبة 

الرتتيب. وبناء عىل ذكل ميكن رفض الفرض الاحصايئ القائل بعدم  

اجلامعية للخدمات وبني درجة   وجود عالقة بني درجة اداء املدن

التوافق الاجامتعي للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية ابلقاهرة وابلتايل  

 ميكن قبول الفرض البحيث البديل. 

خلدمات  اآأداء  مس توىويتضح من هذه النتاجئ آأنه لكام ارتفع 

املدن اجلامعية يف جمالت ال ساكن والتغذية والصحة والرتفيه من املقدمة 

  ارتفع مس توي التوافق النفيس والاجامتعي للطالبات. لكام

 : آأمه املشالكت اليت تواجه الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية 

( املشالكت اليت تواجه الطالبات من وهجة   6يعرض جدول ) 

نظرهن آأثناء اقامهتن ابملدن اجلامعية، ويتضح من اجلدول آأن املشالكت 

من املبحواثت يواهجن   % 30٫1يف آأن املتعلقة مبجال الاساكن تمتثل 

مشلكة عدم التفامه بني املرشفات والطالبات وعدم الاس امتع  

  % 26٫4ملشالكهتن والاهامتم بتوجيه النصح والارشاد لهن، ونس بة 

من املبحواثت يواهجن مشلكة معل الاجازات يف مواعيد حمددة قبل  

حي،  ساعة ورضورة حضور ويل الأمر لعمل التصار 48الأجازة ب 

% من املبحواثت يواهجن مشلكة عدم الاهامتم ابلنظافة   26٫4ونس بة 

من املبحواثت يواهجن مشلكة زايدة   %23٫4 عىل مدار اليوم، ونس بة

من املبحواثت   % 18٫8عدد الطالبات يف احلجرة الواحدة، ونس بة 

من   % 13٫9يواهجن مشلكة التكدس يوم دفع املرصوفات، ونس بة 
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املبحواثت يواهجن مشلكة عدم الاهامتم بأأعامل الصيانة ابملبين )امحلامات  

من املبحواثت   %12٫9 والسخاانت واملربدات واملراوح(، ونس بة

من   % 11٫6يواهجن مشلكة انقطاع املياة بشلك متكرر، ونس بة 

 . املبحواثت يواهجن مشلكة غلق البواابت يف وقت مبكر 

تبني من اجلدول آأن املشالكت املتعلقة مبجال التغذية تمتثل يف آأن  و 

من املبحواثت يعانني من سوء جودة التغذية  %43٫2نس بة 

من املبحواثت يواهجن   %12٫5ت، ونس بة ومشالكت يف طهىي الوجبا

من   %9٫9مشلكة الزحام  والتكدس عند اس تالم الوجبات، ونس بة 

املبحواثت يواهجن مشلكة مواعيد التغذية غري منتظمة وتأأخر الوجبات  

 عن مواعيدها. 

من املبحواثت يواهجن   % 15٫5كام تبني من اجلدول آأن نس بة 

وجود آأهجزة طبية مناس بة آأو  مشلكة ضعف كفاءة الرعاية الطبية وعدم 

من املبحواثت يواهجن مشلكة   % 5٫6آأدوية اكفية للطالبات، ونس بة 

 عدم الاهامتم بعمل آأنشطة ترفهيية للطالبات.

 املناقشة 

درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات يف جمالت الاساكن والتغذية  

 والصحة والرتفيه متوسط من وهجة نظر الطالبات. 

نفيس للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية مرتفع  مس توى التوافق ال 

 ومتوسط. 

 مس توى التوافق الاجامتعي للطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية مرتفع

 . ومتوسط 

  : توجد عالقة بني اخلدمات املقدمة من املدن اجلامعية يف جمالت

 وبني مس توى التوافق النفيس )الرتفيهو  ،الصحةو  ،التغذيةو  ،الاساكن(

 للطالبات.  عي والاجامت

قامهتن ابملدن   من آأمه املشالكت اليت تواجه الطالبات آأثناء ا 

املرشفات وعدم الاس امتع   مع التفامه قدرهتن عىل عدم اجلامعية: 

رضورة  وحمددة  وقت  مواعيد معل الاجازات يف  حتديد و  ،ملشالكهتن

حضور ويل الأمر لعمل التصارحي، وعدم الاهامتم ابلنظافة عىل مدار  

 ، وكذكل زايدة عدد الطالبات يف احلجرة الواحدة. اليوم

 : التوصيات

زايدة الاهامتم ابلطالبات اجلامعيات وتقدمي اكفة آأنواع ادلمع املمكن  

للتخفيف مما قد يتعرضن هل من ضغوط ميكن آأن تؤثر عىل توافقهن  

 النفيس.

الاهامتم بعمل برامج تمنوية وندوات وحمارضات للطالبات عن  

 البرشية.التمنية 

اعداد برامج متطورة دلمع التوافق النفيس والاجامتعي للفتاه  

اجلامعية ومساعدهتا وتدريهبا عىل همارات ضبط النفس والتحمك يف 

 الانفعالت. 

معل آأنشطة اجامتعية متنوعة لتشجيع الطالبات عىل املشاركة  

 الاجامتعية.

والاهامتم بأأعامل  رفع مس توى اخلدمات يف جمالت الاساكن 

الصيانة ابملدينة واهامتم مرشفات الاقامة بتوجيه النصح والارشاد  

 للطالبات.

 الاهامتم ابلوجبات وجودة التغذية املقدمة للطالبات.

رفع كفاءة اخلدمات الصحية املقدمة للطالبات وتوفري الرعاية الطبية 

 والأدوية الالزمة. 

رات والرحالت يف املدن  الاهامتم ابلأنشطة الرتفهيية واملعسك

 اجلامعية. 
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 توزيع املبحواثت وفقا للخصائص املدروسة   : 1جدول  
 % العدد  اخلصائص  % العدد  اخلصائص 

 نوع اللكية:
 نظرية 
 معلية

129 
191 

40٫3 
59٫7 

 احلاةل الاجامتعية للوادلين: 
 يعيشان معا 

 مطلقان 
 الوادلة متوفاه 
 الوادل متويف 

 
269 

6 
6 

39 

 
84 

1٫9 
1٫9 

12٫2 
 تقدير العام السابق 

 جيد
 جيد جدا 

 امتياز

 
13 

149 
158 

 
4٫1 

46٫5 
49٫4 

 نوع الأرسة: 
 آأرسة نووية 
 آأرسة ممتدة 

 
286 

34 

 
89٫4 
10٫6 

 مدة الاقامة ابملدن 
 س نة 2قصرية آأقل من 

 ( س نة4 -2متوسطة ) 
 ( س نة 4آأكرث من  طويةل ) 

 
128 
168 

24 

 
40 

52٫5 
7٫5 

 عدد الأخوة والأخوات: 
 ( آأخوة 2)آأقل من 

 ( آأخوة 5  -3) 
 ( آأخوة 8  -6) 

 
84 

209 
27 

 
26٫3 
56٫3 

8٫4 
 احلاةل التعلميية للأب: 

 آأيم
 يقرآأ ويكتب 

 حاصل عىل مؤهل متوسط 
 حاصل عىل مؤهل جامعي 

 حاصل عىل مؤهل فوق جامعي 

 
16 
24 

124 
146 

10 

 
5 

7٫5 
38٫8 
45٫6 

3٫1 

 ادلخل الشهري للأرسة: 
 1000آأقل من  

 2000آأقل من  -1000من 
 3000آأقل من  -2000من 

 3000آأكرث من 

 
25 
82 

118 
95 

 
7٫8 

25٫6 
36٫9 
29٫7 

 معل الأب: 
 عامل 

 موظف 
 آأعامل حرة 

 حريف
 ل يعمل 

 
16 

211 
62 
22 

9 

 
5 

65٫9 
19٫4 

6٫9 
2٫8 

 حمل اقامة الأرسة: 
 قرية

 مركز 

 
235 

85 

 
73٫4 
26٫6 

 % العدد  اخلصائص  % العدد  اخلصائص 
 احلاةل التعلميية للأم: 

 آأمية
 تقرآأ وتكتب 

 حاصةل عىل مؤهل متوسط 
 حاصةل عىل مؤهل جامعي 

 حاصةل عىل مؤهل فوق جامعي 

 
38 
21 

149 
106 

6 

 
11٫9 

6٫5 
46٫6 
33٫1 

1٫9 

 املس توي الاقتصادي للحي اذلي تسكن فيه الارسة:
 منخفض 
 متوسط 

 مرتفع

 
30 

281 
9 

 
9٫4 

87٫8 
2٫8 

 معل الأم: 
 عامةل 

 موظفة
 آأعامل حرة 

 ربة مزنل 

 
3 

114 
3 

200 

 
0٫9 

35٫7 
0٫9 

62٫5 

 العالقات الأرسية: 
 ( 22آأقل من  -13آأرسة غري مس تقرة )

ىل حد ما )  ( 31آأقل من   -22آأرسة مس تقرة ا 
 (39آأقل من  -31) آأرسة مزتنة ومس تقرة

 
1 

24 
295 

 
0٫3 
7٫5 

92٫2 

 . املصدر: مجعت وحسبت البياانت من اس امترات الاس تبيان      مبحوثة 320  ن =
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   توزيع املبحواثت وفقا لرآأهين يف درجة آأداء املدن اجلامعية للخدمات املقدمة يف اجملالت املدروسة :    2جدول  

 : توزيع املبحواثت وفقا ملس توى التوافق النفيس  3جدول  

 توزيع املبحواثت وفقا ملس توى التوافق ال جامتعي :    4جدول  

 للطالبات والاجامتعي نتاجئ معامالت الارتباط البس يط )بريسون( بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني مس توى التوافق النفيس  :   5  جدول 

 اخلدمات املقدمة من املدن اجلامعية 
 قمية معامل الارتباط 

 التوافق الاجامتعي  التوافق النفيس
 ** 0٫206 ** 0٫249 جمال ال ساكن 
 ** 0٫183 ** 0٫208 جمال التغذية
 ** 0٫127 ** 0٫149 جمال الصحة
 ** 0٫145 ** 0٫153 جمال الرتفيه

  % 1** معنوي عند مس توي      
 
 
 
 
 
 
 
 

 % التكرارات اخلدمات 

 : جمال الاساكن
 ( 42آأقل من  -25)   منخفض

 ( 59آأقل من  -42متوسط )
ىل   -59)  مرتفع  ( 75ا 

 
46 

202 
72 

 
14٫4 
63٫1 
22٫5 

 جمال التغذية
 ( 27آأقل من  -16)   منخفض

 ( 38آأقل من  -27متوسط )
ىل   -38)  مرتفع  ( 48ا 

 
73 

175 
72 

 
22٫8 
54٫7 
22٫5 

 جمال الصحة
 ( 25آأقل من  -15)   منخفض

 ( 35آأقل من  -25متوسط )
ىل   -35)  مرتفع  ( 45ا 

 
129 
171 

20 

 
40٫3 
53٫6 

6٫1 

 جمال الرتفيه
 ( 24آأقل من  -14)   منخفض

 ( 33آأقل من  -24متوسط )
ىل   -33)  مرتفع  ( 42ا 

 
141 
144 

35 

 
44٫1 

45 
10٫9 

 % التكرارات مس توي التوافق النفيس

 2٫2 7 ( 65آأقل من   -39)  منخفض
 40٫9 131 ( 91آأقل من  -65متوسط )
ىل   -91مرتفع )   56٫9 182 ( 117ا 

 100 320 اجملموع

 % التكرارات مس توي التوافق الاجامتعي 

 0٫3 1 ( 63آأقل من   -37منخفض )

 32٫5 104 ( 87آأقل من  -63متوسط )
ىل   -87مرتفع )   67٫2 215 ( 111ا 

 100 320 اجملموع
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 توزيع آأمه املشالكت اليت تواجه الطالبات املقاميت ابملدن اجلامعية   : 6  جدول 
 % التكرار املشلكة اجملالت

 جمال ال ساكن 

عدم التفامه بني املرشفات والطالبات وعدم الاس امتع ملشالكهتن والاهامتم بتوجيه  
 30٫1 91 النصح والارشاد لهن 

ساعة ورضورة حضور ويل  48معل الاجازات يف مواعيد حمددة قبل الأجازة ب 
 26٫4 80 الأمر لعمل التصارحي 

 26٫4 80 الاهامتم ابلنظافة عىل مدار اليومعدم 
 23٫4 71 زايدة عدد الطالبات يف احلجرة الواحدة 

 18٫8 57 التكدس يوم دفع املرصوفات 
 13٫9 42 عدم الاهامتم بأأعامل الصيانة ابملبين )امحلامات والسخاانت واملربدات واملراوح( 

 12٫9 39 انقطاع املياة بشلك متكرر 
 11٫6 35 البواابت يف وقت مبكر غلق 

 جمال التغذية
 43٫2 131 سوء جودة التغذية ومشالكت يف طهىي الوجبات

 12٫5 38 الزحام  والتكدس عند اس تالم الوجبات 
 9٫9 30 مواعيد التغذية غري منتظمة وتأأخر الوجبات عن مواعيدها 

 15٫5 47 طبية مناس بة آأو آأدوية اكفية للطالباتضعف كفاءة الرعاية الطبية وعدم وجود آأهجزة  جمال الصحة
 5٫6 17 عدم الاهامتم بعمل آأنشطة توفهيية للطالبات جمال الرتفيه
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ABSTRACT 

The research aimed to determining the performance degree of university hostel for services 
provided to female students in the areas of : housing, nutrition, health, entertainment from the point 
of view of female students residing in Al- Azhar university hostel, and  determine the degree of 
psychological and social compatibility for female students residing in Al- Azhar university hostel in 
Cairo, and to determine the relationship between the performance degree of Al- Azhar university 
hostel for services provided to female students in the studied areas and the degree of psychological 
and social compatibility for them, identifying the most important problems facing female students 
residing in university hostel. Data were collected using a prepared personal questionnaire from (320) 
female students who resident in Al- Azhar University hostel in Cairo. The most important results 
were as follows: The performance degree of university hostel for services provided to female students 
in the areas of housing, nutrition, health, entertainment from the point of view of female students 
residing in university hostel was an average. The vast majority of the respondents (97,8%) have an 
average or high level of psychological compatibility. The vast majority of the respondents (99,7%) have 
an average or high level of social compatibility. There was a positive significant relationship between 
performance degree of university hostel for services provided to female students in the studied areas 
from the female student's point of view and the degree of psychological and social compatibility for 
female students residing in university hostel. The research ended with several recommendations to 
improve the level of services provided by university hostel in various fields, and to raise the level of 
psychological and social compatibility for female students. 

Keywords: social compatibility, psychological compatibility, University hostel. 
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