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اإلسهام النسبي للمرونة املعرفية يف التنبؤ 
بالتكيف االجتماعي واألكادميي لدي الطالب 

 الىافدين جبامعة امللك سعىد
 *السيد رمضان بريك

 

 

 ئلى_  خلص اإلا
ً

 هضؿذ هظه الضعاؾت ئلى الخعغؾ على العالكت بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت والخىُف الاحخماعي وألاواصًمي، هما هضؿذ أًًا

الىكف عً ؤلاؾهام اليؿبي للمغوهت اإلاعغؿُت في الخيبإ بالخىُف الاحخماعي وألاواصًمي لضي الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص، 

بم عليهم ملُاؽ اإلاغوهت اإلاعغؿُت )ئعضاص/ الباخث(، وملُاؽ  68وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً )  مً الُالب الىاؿضًً، َو
ً

)َالبا

/ الباخث(، وملُاؽ الخىُف ألاواصًمي )ئعضاص/ الباخث(، ومً زالٌ الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث الخىُف الاحخماعي )ئعضاص

ا بين  باؾخسضام معامل اعجباٍ بيرؾىن، وأؾلىب جدلُل الاهدضاع البؿُِ اهتهذ الضعاؾت ئلى وحىص اعجباٍ مىحب صاٌ ئخهائًُ

معت اإلالً ؾعىص. ووحىص عالكت زُُت َغصًت بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت اإلاغوهت اإلاعغؿُت والخىُف الاحخماعي لضي الُالب الىاؿضًً بجا

مً الخىُف الاحخماعي لضي الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص.  (38)% والخىُف الاحخماعي، هما جـؿغ اإلاغوهت اإلاعغؿُت أهثر مً

ا بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت والخىُف ألاواصًمي لضي الُال  ب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص. هما ووحىص اعجباٍ مىحب صاٌ ئخهائًُ

مً  (28)% أقاعث الىخائج ئلى وحىص عالكت زُُت َغصًت بين الخىُف ألاواصًمي واإلاغوهت اإلاعغؿُت، هما جـؿغ اإلاغوهت اإلاعغؿُت

 .الخىُف ألاواصًمي لضي الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

 .، الضاؿعُت: الخىُف العام، البِئت الاحخماعُتالكلماث اإلافتاحيت
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 وألاكادًمي الاجتماعي بالتكيف التنبؤ في اإلاعرفيت للمروهت النسبي ؤلاسهام

 سعود اإلالك بجامعت الوافدًن الطالب لدى
 اإلالدمت. 1

خهائو التي جميزها عً خُاة جخميز الخُاة ؤلاوؿاهُت بعضص مً ال     

بضو أن الخؼير والخُىع  باقي اإلاسلىكاث ألازغي ؿهي صًىامُىُت مخؼيرة، ٍو

هبذ  هى نىى الخُاة، وختى ٌؿخُُع ؤلاوؿان الاؾخمغاع في هظ الخُاة ٍو

 ؿيها ؿالبض أن ًىاهب هظا الخؼير
ً
 ؿاعال

ً
 .عًىا

ضة على الاوسجام واإلاو      ىائمت مع كض خبا هللا ؤلاوؿان بلضعة ؿٍغ

اإلاخؼيراث التي جُغأ على خُاجه، وعبما جيىن هظه اللضعة هي التي مىدذ 

ت مىظ بضأ الخلُلت ئلى وكخىا  ؤلاوؿان بعض ئعاصة هللا البلاء والاؾخمغاٍع

الخايغ، ؿاإلوؿان في مؿيرة خُاجه ًخيئ على الخىُف لُهبذ أهثر 

 مع مخؼيراث الخُاة
ً
 واوسجاما

ً
 .اجؼاها

الُالب وهى عًى صازل اإلاجخمع جـغى علُه الظغوؾ وال قً أن      

هبذ   الضعاؾت في ميان أو بلض ػير البلض التي ولض ووكأ ؿيها ٍو
ً
أخُاها

 في صولت جسخلف عاصاتها وزهائهها وعبما لؼتها وصًاهتها عً 
ً
 واؿضا

ً
َالبا

بلضه ألانلي، وهظا ًإصي ئلى حعغى الُالب لعضص مً الخدضًاث 

والتي جدخم علُه الخىُف مع اإلاىاكف الجضًضة  الاحخماعُت والثلاؿُت

 .وحؼُير بعٌ أؿياعه الؿابلت بهضؾ الخىُف مع اإلاجخمع الجضًض

وحعض اإلاغوهت اإلاعغؿُت بُعض مهم مً أبعاص الصخهُت ؤلاوؿاهُت، وهي 

جلىم على الخىاؿم مع الخؼير في اإلاـاهُم وألاؿياع، هما أنها جخًمً 

 اإلاثابغة في اهدؿاب أهما
ً
ٍ حضًضة مً الؿلىن، وجغن أهماٍ أًًا

 ].1أزغي كضًمت وزابخت ]

ين مً العمل العللي الظي ًلىم به       واإلاغوهت اإلاعغؿُت جخًمً مؿخٍى

: هى ججاوػ الـغص إلاعخلضاجه وأؿياعه اللضًمت، والثاوي: هى  الـغص ألاٌو

الخىُف مع اإلاىاكف الجضًضة بهضؾ ئخضار هىع مً الخىُف مع 

 .مع جىاؿغ الغػبت في طلًألاوياع الجضًضة 

وحعغؾ اإلاغوهت اإلاعغؿُت بأنها كضعة الـغص على جبضًل أؿياعه بهضؾ       

خًمً طلً الخؼلب على اإلاعخلضاث  الخىُف مع اإلاىاكف الجضًضة ٍو

 ].2والعاصاث الؿابلت بهضؾ الخىُف مع الىيع الجضًض ]

ًُف صًً        لـغص على البىاء أن اإلاغوهت اإلاعغؿُت حكير ئلى كضعة ا [3] ٍو

 ئلى 
ً
والخعضًل اإلاؿخمغ في الخمثُالث العللُت، وجىلُض الاؾخجاباث اؾدىاصا

  .اإلاثيراث واإلاعلىماث اإلاىحىصة في اإلاىكف

غ اؾتراجُجُاجه        وجخًمً اإلاغوهت اإلاعغؿُت كضعة الصخو على جٍُى

 
ً
اإلاعغؿُت بدُث ٌؿخُُع معالجت اإلاىاكف الجضًضة لُيىن أهثر اوسجاما

عها، وجداٌو الضعاؾت الخالُت الىكف عً العالكت بين اإلاغوهت م

اإلاعغؿُت والخىُف الاحخماعي وألاواصًمي باإلياؿت ئلى معغؿت ؤلاؾهام 

ً اإلاكاع اليهما لضي الُالب  اليؿبي للمغوهت اإلاعغؿُت في الخيبإ باإلاخؼيًر

 .الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

 مشكلت الدراست. 2

العلماء والباخثين صعاؾت أهم الظىاهغ الاحخماعُت  خاٌو العضًض مً     

والىـؿُت اإلاخعللت بالُالب الىاؿضًً وطلً بهضؾ ؿهم َبُعتهم 

واإلاكىالث التي جىاحههم والىنٌى ئلى العىامل التي ًمىً أن حؿهم في 

جدؿين جىُـهم مع اإلاجخمعاث الجضًضة التي ًخىاحضون ؿيها وزانت مع 

ت الىبيرة التي ًمىً أن جىاحه الُالب  الـغوق الثلاؿُت والخًاٍع

 .الىاؿض في اإلاجخمع الجضًض الظي ًخىاحض ؿُه

خعغى الُالب الىاؿضون لعضص مً اإلاعىكاث التي جإزغ على         ٍو

جىاؿلهم الاحخماعي أو ألاواصًمي مما ًإزغ على جدهُلهم واهخظامهم 

ض الظي الضعاس ي وعبما ًخُىع ألامغ ئلى جغن الُالب الضعاؾت في البل

ىه  .ؾاؿغ للضعاؾت به وعىصجه ئلى َو

وؿغث اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت العضًض مً الـغم  هما       

الخعلُمُت للُالب الىاؿضًً مً مسخلف صٌو العالم، وخُث ئن وؿبت 

مً هإالء الُالب ال ٌؿخُُعىن اؾخىماٌ صعاؾتهم ألؾباب مسخلـت 

و بُبُعت الضعاؾت، أو عبما جغحع إلاكىالث جخعلم بالُالب أهـؿهم، أ

بُبُعت اإلاجخمع، وهظا ًدخم على اإلاهخمين بهظا اإلاجاٌ الىكىؾ على 

العىامل التي ًمىً أن حؿهم في الخىُف الاحخماعي وألاواصًمي لهإالء 

الُالب، وهظا ما جداٌو الضعاؾت الخالُت معغؿخه مً زالٌ الىكف 

وألاواصًمي، عً العالكت بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت والخىُف الاحخماعي 

باإلياؿت ئلى معغؿت صوع اإلاغوهت اإلاعغؿُت في الخيبإ بالخىُف الاحخماعي 

 .وألاواصًمي لضي الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

 أهداف الدراستأ. 

الىكف عً العالكت بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت والخىُف الاحخماعي لضي  -

  .الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

ؤلاؾهام اليؿبي للمغوهت اإلاعغؿُت في الخيبإ بالخىُف الىكف عً  -

 .الاحخماعي

الىكف عً العالكت بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت والخىُف ألاواصًمي لضي  -

  .الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

الىكف عً ؤلاؾهام اليؿبي للمغوهت اإلاعغؿُت في الخيبإ بالخىُف  -

 .ألاواصًمي

 أهميت الدراستب. 

 :ػ أهمُت الضعاؾت الخالُت مً حاهبين، هماجبر     

ت، وجخمثل في -1  :ألاهمُت الىظٍغ

 على حاهب هبير مً ألاهمُت أال وهى  -
ً
جىاٌو هظه الضعاؾت مىيىعا

 .اإلاغوهت اإلاعغؿُت لضي الُالب الىاؿضًً

كلت الضعاؾاث التي جىاولذ العالكت بين مخؼيراث الضعاؾت الخالُت في  -

 .ِئت العغبُت في خضوص علم الباخثالبِئت ألاحىبُت والب

 :ألاهمُت الخُبُلُت وجخمثل في -2

ئياؿت بعٌ اإلالاًِـ التي ًمىً اؾخسضامها في البِئت الؿعىصًت  -

مثل ملُاؽ اإلاغوهت، وملُاؽ الخىُف الاحخماعي، وملُاؽ الخىُف 

 .ألاواصًمي

مُت لـذ اهدباه اإلاؿإولين في مجاٌ الاعقاص الىـس ي وألاواصًمي ئلى أه -

ويع بغامج اعقاصًت للُالب الىاؿضًً حؿاعضهم على الخىُف مع 

 .اإلاجخمع الجضًض
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ما جلضمه الضعاؾت الخالُت مً هخائج وجىنُاث ًمىً أن حؿهم في  -

ت جخعلم بمكىالث الُالب الىاؿضًً، وهظلً مـهىم  ئحغاء بدىر جغبٍى

 .اإلاغوهت اإلاعغؿُت

 حدود الدراستج. 

 :لخالُت بالجىاهب آلاجُتجخدضص هخائج الضعاؾت ا    

الخضوص اإلاياهُت: اكخهغ ئحغاء الضعاؾت على الُالب الىاؿضًً بجامعت 

اى باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت  .اإلالً ؾعىص بالٍغ

ت: اكخهغ جُبُم ئحغاءاث الضعاؾت على عُىت ولُت  الخضوص البكٍغ

 مً الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص68كىامها )
ً
 .( َالبا

الؼماهُت: جم ئحغاء الضعاؾت الخالُت زالٌ الـهل الضعاس ي الخضوص 

 .م2016/2017ألاٌو مً العام الجامعي 

 د. التعريفاث ؤلاجرائيت

ل بين الاؾخجاباث والعملُاث  اإلاغوهت اإلاعغؿُت: هي اللضعة على الخدٍى

 ].4العللُت لخىلُض اؾتراجُجُت حضًضة ]

لهض بها في هظه الضعاؾت بأنها كضعة ا      لـغص على ئعاصة بىاء وحعضًل ٍو

جهىعاجه العللُت إلهخاج اؾخجاباث جخىاءم مع الخؼيراث البُئُت وجلاؽ 

 .بالضعحت التي ًدهل عليها الُالب على ملُاؽ اإلاغوهت اإلاعغؿُت

الخىُف الاحخماعي: عملُت صًىامُىُت لخـاعل الـغص مع اإلادُِ حؿتهضؾ 

 ].5خاعجي مً حهت أزغي ]ئكغاع الخىاػن بين الـغص مً حهت واإلادُِ ال

لهض به في هظه الضعاؾت بأهه كضعة الـغص على اإلاىائمت بِىه وبين       ٍو

لاؽ بالضعحت التي ًدهل  مجخمعه بدُث ٌكعغ بىىع مً الغيا، ٍو

 .عليها الـغص على ملُاؽ الخىُف الاحخماعي اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت

خمغة التي ًلىم يها الخىُف ألاواصًمي: هى العملُت الضًىامُىُت اإلاؿ

الُالب الجامعي الؾدُعاب مىاص الضعاؾت والىجاح ؿيها وجدلُم الخىاؤم 

 ].6بِىه وبين البِئت الجامعُت وميىهاتها ألاؾاؾُت ]

لهض به في هظه الضعاؾت بأهه كضعة الـغص على الاهضماج في الخُاة        ٍو

كخه مع الضعاؾُت مما ًىعىـ بكيل ئًجابي على صاؿعُخه للخعلم وعال

لاؽ بالضعحت التي ًدهل عليها الـغص على  ً في بِئت الضعاؾت، ٍو آلازٍغ

 .ملُاؽ الخىُف ألاواصًمي اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت

 ؤلاطار النظري والدراساث السابلت. 3

 :اإلاغوهت اإلاعغؿُت -1

ليل ئوؿان مسؼون معغفي مً اإلاعلىماث والخبراث التي مغ بها       

خلـت في خُاجه، وفي الؼالب ٌؿخسضم ؤلاوؿان ما زالٌ اإلاىاكف اإلاس

لضًه مً مسؼون معغفي في معالجت اإلاىاكف الجضًضة التي ًخعغى لها، 

وحعض كضعة الـغص على ئعاصة ئهخاج ما لضًه مً معغؿت بكيل ًخىاءم مع 

اإلاىاكف الجضًضة مً اللضعاث اإلاميزة لبعٌ ألاشخام وهي ما هُلم 

 .علُه اإلاغوهت اإلاعغؿُت

وحعغؾ اإلاغوهت اإلاعغؿُت بأنها اللضعة على ئعاصة بىاء اإلاعغؿت بعضة       

َغق وبكيل جللائي وجىُُف الاؾخجاباث للخؼيراث اإلاسخلـت التي ًخُلبها 

 ].7اإلاىكف ]

 على أنها اللضعة على الخدٌى الظهني للخىُف        
ً
هما حعغؾ أًًا

ى ئهخاج خلٌى بضًلت والخىاؿم مع اإلاإزغاث البُئُت اإلاخؼيرة واللضعة عل

 ].8مخعضصة للمىاكف الهعبت ]

 وحعض اإلاغوهت اإلاعغؿُت أخض مظاهغ عملُت ججهيز ومعاحلت اإلاعلىماث،       

وجخًمً جـعُل وحعضًل العملُاث اإلاعغؿُت اؾخجابت للمخُلباث اإلاخؼيرة 

ل الاهدباه واهخلاء  للمهام وعىامل الؿُاق، وحكمل اللضعة على جدٍى

 ].9] ىاؾبتالاؾخجاباث اإلا

خهف أي ؿغص بأن لضًه مغوهت معغؿُت في خاٌ واهذ لضًه اللضعة         ٍو

على ئعاصة بىاء وحعضًل الخهىعاث العللُت لضًه، وجىلُض اؾخجاباث 

 .جخىاءم مع مخُلباث البِئت أو وؿم اإلاعلىماث الجضًضة

 :ميىهاث اإلاغوهت اإلاعغؿُت -

هت اإلاعغؿُت جخيىن مً [ ئلى أن اإلاغو 10وحكير صًللىن وؿُيُاعص ]       

 :زالزت ميىهاث وهي على الىدى الخالي

وهى كضعة اإلاخعلمين على جغميز ول مثير  Flexible Encoding الترميز اإلاغن  -

ـاث  مً اإلاثيراث بعضة معان، بمعنى آزغ جغميز ول مثير باؾخسضام حعٍغ

 .مخعضصة

ؿاعض هظا اإلايىن اإلا Flexible Combination الخجمُع اإلاغن  - خعلمين َو

على جىلُض جىخُياث مخعضصة للخل مً زالٌ اؾخسضام الخـىير 

 .الاؾخلغائي بالبضء بالعىانغ اإلاخىؿغة والاهتهاء بالخل

ُىع هظا اإلايىن كضعة  Flexible Comparison اإلالاعهت اإلاغهت - ٍو

اإلاخعلمين على حؼُير الخلٌى الخىخُىُت ولما خضر حؼُير في اإلاهماث خُث 

لىم بملاعهتها بعضة أهماٍ ًلىم الـغص باز خُاع عىانغ معُىت للخل، ٍو

 .أزغي لدؿاعضه على حؼُير الخلٌى الخىخُىُت

ًُف صهِـ وؿاهضع ]        :[ أن للمغوهت اإلاعغؿُت زالزت حىاهب هي8ٍو

 .اإلاُل ئلى ئصعان اإلاىاكف الهعبت على أنها كابلت للؿُُغة -

كف الخُاة والؿلىن اللضعة على ئصعان جـؿيراث بضًلت مخعضصة إلاىا -

 .ؤلاوؿاوي

 .اللضعة على جىلُض خلٌى بضًلت مخعضصة للمىاكف الهعبت -

وهظا ٌعني أن الـغص اإلاغن عىضما ًىاحه مكيلت ما ولها العضًض مً       

الخلٌى ؿاهه ًلىم ببىاء جمثُالث عللُت حضًضة، أو حعضًل الخمثُالث 

 
ً
للمعلىماث اإلاخىؿغة في الؿابلت، وبالخالي جىلُض اؾخجاباث حضًضة جبعا

 .البِئت

 :زهائو اإلاغوهت اإلاعغؿُت -

اجـم مجمىعت مً الباخثين والعلماء خٌى أهم الخهائو التي       

[، 7] هؤ مال ػ و [، وؾبيرو 10جميز اإلاغوهت اإلاعغؿُت ومنهم؛ صًللىن وؿُيُاعص ]

وجمثلذ  ].9[، وصًً ووؾهاعث ]12] هؤ مال ػ و وواهاػ [ 11] هؤ مال ػ و  ؾبيروو 

 :الخهائو ؿُما ًليهظه 

ب والخعلُم -  .ًمىً جىمُتها مً زالٌ الخضٍع

 .جظهغ في ؾلىن الصخو وامال وال جغجبِ بمىكف معين -

 .جخًمً ئصعان العالكاث الضازلُت بين ألاقُاء واإلاـاهُم -

 .جخًمً ئصعان أوحه الكبه والازخالؾ بين ألاقُاء واإلاىاكف -

 .إلاىكفحكمل جىُُف الاؾخجابت خؿب مخُلباث ا -

 .جلىم على جدضًض الخُاعاث والبضائل الخانت باإلاىكف -

-  
ً
 .جغجبِ بغػبت الصخو في أن ًيىن مغها

 .جًعف اإلاغوهت اإلاعغؿُت بالًؼٍى الىـؿُت -

 :الخىُف الاحخماعي -2

 في ؿغاغ ولىً البض أن ٌعِل صازلال ٌؿخُُع ؤلاوؿان أن ٌعِل         

خأزغ ئ عض الخىُف الاحخماعي أخض به،  َاع احخماعي ًإزغ ؿُه ٍو هم أَو
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العىامل التي حؿاعض الـغص في أن ٌعِل خُاة احخماعُت وهـؿُت ؾلُمت 

 .بين أؿغاص مجخمعه

كير مـهىم الخىُف الاحخماعي ئلى أن اليائً الحي ًداٌو أن         َو

ًىائم بين هـؿه والعالم الخاعجي الظي ٌعِل ؿُه مً أحل البلاء، 

ىً أن ًىنف ؾلىن ؤلاوؿان بيىهه عصوص أؿعاٌ ووؿلا لهظا اإلاـهىم ًم

 ].13للعضًض مً اإلاُالب والًؼٍى البُئُت والاحخماعُت ]

عغؿه ؾُمىن وحىن ]       [ بأهه هجاح الـغص في جـاعله مع 14َو

مجمىعت مً ألاؿغاص الظًً ًخهل بهم وكضعجه على بىاء عالكاث 

 .احخماعُت، جدؿم بالدؿامذ والخعاون معهم

ًُف      [ أن الخىُف الاحخماعي ٌعبر عً مـهىم احخماعي 15الين ] ٍو

ً، ؿؿلىهُاث الُـل جخأزغ بؿلىهُاث  مغجبِ بخعامل الـغص مع آلازٍغ

 في شخهِخه
ً
 .ألاؾغة وألانضكاء واإلاعلمين مما ًترن أزغا

هما ٌعغؾ الخىُف الاحخماعي بأهه العملُت التي يهضؾ بها الصخو      

ً عالكاث مغيُت بِ ىه وبين اؿغاص اإلاجخمع الظي ٌعِل ؿيها ئلى جيٍى

مداولت مىه ئخضار هىع مً الخىاؤم والخىاػن بِىه وبين البِئت اإلااصًت 

م الامخثاٌ لها أو الخدىم ؿيها بما ًىاؾب اإلاىاكف  والاحخماعُت عً ٍَغ

 ].16الجضًضة ]

[ الخىُف الاحخماعي بأهه عملُت صًىامُىُت 17هما ًهف الهابِ ]     

ؾ بها الـغص ئلى جىاؿم ؾلىهه مع مجخمعه، لُيىن أهثر مؿخمغة يهض

 مع مجخمعه
ً
 .جىاؿلا

ًُف العىاوي ]      أن الخىُف الاحخماعي ًدلم كضع مىاؾب مً  [5ٍو

بعضه عً الخىجغ والهغاعاث الىـؿُت وبالخالي  الصخت الىـؿُت للـغص، ٍو

بىاء شخهُت مخياملت وميسجمت مع الىاكع الاحخماعي مما ًىعىـ على 

ً على جدمل اإلاؿإولُت  هبذ أؿغاصه كاصٍع حمُع مإؾؿاث اإلاجخمع ٍو

 ؿ .ومؿخؼلين َاكاتهم ئلى أكص ى خض ممىً
ً
هه ًمىً اؾخيخاج اعمىما

 :بعٌ زهائو الخىُف الاحخماعي هما ًلي

 .الخىُف الاحخماعي عملُت ًلىم بها الـغص عً وعي وبكيل ملهىص -

جـاعلُت بين الـغص مً حهت وبين الخىُف الاحخماعي عملُت صًىامُىُت  -

 .بُئخه مً حهت أزغي 

 .الخىُف الاحخماعي عملُت مؿخمغة وال جخىكف عىض ؾً معين -

ًيخج عً عملُت الخىُف الاحخماعي ئقباع الـغص الخخُاحاجه بالكيل  -

 .اإلاالئم إلاعاًير اإلاجخمع وكُمه

ٌعبر الؿلىن الخىُـي الىاجج عً الـغص عً كضعجه على الخدىم  -

 .بضواؿعه وعػباجه

ٌؿعى الـغص في عملُت الخىُف الاحخماعي ئلى الخىاؿم مع البِئت  -

لُت التي ٌعِل ؿيها   .الاحخماعُت والـيًز

- ً ً عالكاث ؾلُمت مع آلازٍغ  .ًيخج عً عملُت الخىُف الاحخماعي جيٍى

ًيخج عً عملُت الخىُف الاحخماعي جدلُم الصخت الىـؿُت للـغص  -

 .مً الغيا والاعجُاح وقعىع الـغص بىىع

 :الخىُف ألاواصًمي -3

ٌعض الخىُف ألاواصًمي مً اإلاخُلباث ألاؾاؾُت للىجاح والاؾخمغاع        

 على 
ً
في الضعاؾت وزانت أن الخىُف مع الخُاة الضعاؾُت ٌعض مإقغا

الخىُف العام لضي الُالب، أما عضم الخىُف ؿُضٌ على أن هىان 

ازل البِئت الضعاؾُت مما ًإصي ئلى خاحاث ػير مكبعت لضي الُلبت ص

 .جضوي ألاصاء أزىاء ؿترة الخعلم وما بعضها

داوي ]       [ ئلى أن الخىُف ألاواصًمي هى مإقغ على 18خُث ٌكير الٍغ

 .الخىُف العام للصخو وعلى الصخت الىـؿُت للُالب

ف ألاواصًمي لضي َلبت الجامعاث ئلى زالزت        ُّ مىً جلؿُم الخى ٍو

ف حىاهب أ ُّ ؾاؾُت، ًخعلم ألاٌو بالعىامل التي ًمىً الخيبإ منها بالخى

ف ألاواصًمي، بِىما ًخعلم الجاهب  ُّ خعلم الثاوي بيخائج الخى ألاواصًمي، ٍو

ف ألاواصًمي ولعالج ما ًغاؿله مً  ُّ الثالث بما ًمىً عمله لدؿهُل الخى

 ].19مكىالث ]

لهض بالخىُف ألاواصًمي بأهه جالؤم الُالب        مع ما جخُلبه ٍو

ت مً اؾخعضاص لخلبل الاججاهاث واللُم واإلاعاعؾ التي  اإلاإؾؿت التربٍى

غها لضي الُلبت ]  ].20حعمل على جٍُى

ىهضن ]       ظهغ عوبغث، ٍو [ أن الخىُف ألاواصًمي هى العملُت 6ٍو

الضًىامُىُت اإلاؿخمغة التي ًلىم بها الُالب الجامعي الؾدُعاب مىاص 

ا وجدلُم الخىاؤم بِىه وبين البِئت الجامعُت، الضعاؾت والىجاح ؿيه

وميىهاتها ألاؾاؾُت وهي ألاؾاجظة والؼمالء وألاوكُت الاحخماعُت 

ايُت، ومىاص الضعاؾت، وأؾلىب الخدهُل الضعاس ي  .والثلاؿُت والٍغ

ت ]       ًُف العمٍغ [ أن الخىُف ألاواصًمي هى كضعة الـغص على 21ٍو

ً عالكاث مغيُه مع أؾاجظج غ البِئت جيٍى ه وػمالئه ومالءمت أو جٍُى

الجامعُت إلاا ًخماش ى مع خاحاث الُالب. وهى كضعة الُالب على جدلُم 

خاحاجه الاحخماعُت مً زالٌ عالكاجه مع ػمالئه وأؾاجظجه والجامعت 

وئصاعتها، ومً زالٌ مؿاهمخه في ألىان اليكاٍ الاحخماعي الجامعي 

 .الاحخماعي بكيل ًإزغ في صخخه الىـؿُت وفي جيامله

[ ؿاهه ًمىً الخعبير عً 19ومً زالٌ ما كضمه عؾل وبُتر ]       

 :حىاهب الخىُف ألاواصًمي مً زالٌ الكيل الخالي
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[ صعاؾت هضؿذ ئلى جىمُت اإلاغوهت 22وأحغي واعؿالهى وأمىعٍىم ]      

اإلاعغؿُت لضي َلبت الجامعت مً زالٌ عضة مؿاكاث جم اعضاصها في 

ت اإلا  28غوهت اإلاعغؿُت، وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً )يىء هظٍغ
ً
( َالبا

البت في الـغكت الثالثت في حامعت  البرحؼالُت. وأقاعث الىخائج « مُنهى » َو

ت اإلاغوهت اإلاعغؿُت  ئلى وحىص أزغ لبىاء اإلاؿاكاث الضعاؾُت بىاًء على هظٍغ

في جىمُت اإلاغوهت اإلاعغؿُت لضي الُلبت، خُث جدؿيذ كضعة الُلبت على 

لل اإلاعغؿت ئلى اإلاىاكف الجضًضة وػير اإلاألىؿت، مما ًضلل على كضعة ه

الُلبت على جىلُض بنى معغؿُت جيسجم مع هظه اإلاىاكف أهثر مً 

 .الاعخماص على اؾخضعاء البنى بكيل آلي مً الظاهغة

[ ئلى معغؿت مؿخىي الخىُف 23وهضؿذ صعاؾت الهؼير ]       

اى، الاحخماعي لضي الُالب الىاؿضًً في  حامعت اإلالً ؾعىص بالٍغ

، وجىنلذ الضعاؾت ئلى ازخالؾ الُالب في 98وقملذ العُىت )
ً
( َالبا

مؿخىي جىُـهم الاحخماعي بازخالؾ زهائههم الاحخماعُت، والثلاؿُت، 

 ئلى وحىص ؿغوق طاث صالله 
ً
والضًمىػغاؿُت، وكض جىنلذ الضعاؾت أًًا

 .حخماعيئخهائُت بين هظه اإلاخؼيراث ومؿخىي الخىُف الا 

[صعاؾت بهضؾ الىكف 24هما أحغي لىذ وجاؿيرا وحكى وؾىجلي ]      

عً صوع اإلاعغؿت الاحخماعُت همىبئاث للخىُف ألاواصًمي والغيا عً 

( 252الخُاة لضي الُالب الجامعُين خُث وان اإلاكاعوىن في الضعاؾت )

 في ئخضي الجامعاث في قماٌ البرحؼاٌ، أهملىا ملاًِـ الىـاء
ً
ة َالبا

ألاواصًمُت الظاجُت، والخلضم هدى الهضؾ، والخىُف، واهتهذ الضعاؾت ئلى 

أن الىـاءة الظاجُت والضعم البُئي مىبئت للخلضم هدى الهضؾ والخىُف 

ألاواصًمي، هما وان الخىُف ألاواصًمي مىبئ عً عيا الُالب عً 

 إلاا هى مخىكع وحض أن الخلضم هدى الهضؾ ال ٌؿهم 
ً
الخُاة، وزالؿا

 .صه في الخيبإ بالخىُف ألاواصًمي أو الغيا عً الىــبمـغ 

وهضؿذ صعاؾت جاوىهاث وعاػ وجىهؼي وبىعؼاوي وؾاوػٍىن وؿاي       

ني ] [ ئلى معغؿت أزغ العمغ على جظهغ بعٌ اإلاـغصاث لضي 25واٌؿىجٍغ

عُىت مً الغاقضًً وهباع الؿً، وصوع اإلاغوهت اإلاعغؿُت في عملُت 

 جتراوح أعماعهم بين 62الضعاؾت مً )الخظهغ، وكض جيىهذ عُىت 
ً
 40( ابا

ً مً هباع الؿً، وأظهغث الىخائج أًًا أن أهثر 62ؾىت، و) 20 - ( آزٍغ

العىامل ؿعالُت في عملُت الخظهغ هى اإلاغوهت اإلاعغؿُت، هما أن عضم 

 .اللضعة على الخظهغ لضي هباع الؿً ٌعىص ئلى يعف اإلاغوهت اإلاعغؿُت

[الى ازخباع مضي جيبإ اإلاغوهت اإلاعغؿُت 26و ]وهضؿذ صعاؾت أؾُـُض     

ومهاعاث الخسُُِ بالىخائج ألاواصًمُت لُالب اإلاضاعؽ ؤلاؾباهُت 

ىُت ئياؿت الزخباع ئلى أي مضي ًمىً جهيُف َالب هظه اإلاضاعؽ  ألامٍغ

 ئلى مجمىعاث عالُت اإلاغوهت أو مخىؾُت اإلاغوهت أو يعُـت 
ً
مؿبلا

ؿُت والخسُُِ، وجيىهذ عُىت الضعاؾت اإلاغوهت باؾخسضام اإلاغوهت اإلاعغ 

 مً أنل أؾباوي أعماعهم )113مً )
ً
( ؾىىاث، أوضخذ 7-6( َالبا

الىخائج ؤلاخهائُت للضعاؾت أن اإلاغوهت اإلاعغؿُت، والخسُُِ )بضعحت 

ايُاث، وحؿاهم بضعحت أكل في هخائج اللغاءة،  أكل( حؿاهم في هخائج الٍغ

 أن عُىت الضعاؾت الظً
ً
ً لضيهم مغوهت معغؿُت عالُت هما جىنلذ أًًا

ٌٍ ًمىً جهيُـهم بأنهم أهثر مغوهت، وأن طوي اإلاهاعاث  وأصاء أواصًمي عا

اإلاىسـًت في اللغاءة، والىـاءة الاحخماعُت اإلاىسـًت واإلاغوهت اإلاعغؿُت 

 .اإلاخىؾُت ًمىً جهيُـهم بأنهم أكل مغوهت

 مً  [ الىكف عً أزغ ول27وهضؿذ صعاؾت ػوباوؿًُ وواؿِؿًُ ]      

زهائو الُـل )الجيـ، واللضعة اإلاعغؿُت، وئصعان ألام للؿماث 

غ الظاحي  ت )حعلُم ألامهاث، والخلٍغ الصخهُت للُـل(، والبِئت ألاؾٍغ

للمماعؾاث الىالضًت( وججغبت ما كبل اإلاضعؾت )زالر ؾىىاث على ألاكل 

ملابل عضم وحىص زبرة( في الخىُف الاحخماعي في اإلاضعؾت، وطلً مً 

غ اإلاعلمين عً الىـاءة الاحخماعُت والؿلىهُاث الضازلُت زالٌ ج لاٍع

 أعماعهم 366والخاعحُت لألَـاٌ. وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً )
ً
( َـال

ؾذ ؾىىاث. وأظهغث هخائج الضعاؾت أن الُـل وألاؾغة ومغخلت ما كبل 

مً الخباًً في الخىُف الاحخماعي مع  ٪19اإلاضعؾت جـؿغ ما ًهل ئلى 

هى ما ًمثل الجؼء ألاهبر، هما ؾاهمذ مخؼيراث زهائو الُـل و 

ألاؾغة مؿاهمت صالت على الغػم مً نؼغها، وهظلً الؿلىن الضازلي 

للُـل، عالوة على العىامل اإلاغجبُت بالُـل في الخىُف الاحخماعي 

 .للُـل

[ ئلى الخعغؾ على صعحت الخىُف 28وهضؿذ صعاؾت الكاٌع ]        

لغعاًت الاحخماعُت بمضاعؽ الخعلُم العام الاحخماعي لضي جالمُظ صاع ا

 بمداؿظت الغؽ في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، وجيىهذ عُىت الضعاؾت

، واهتهذ الضعاؾت ئلى أن مؿخىي الخىُف الاحخماعي لضي  102
ً
جلمُظا

جالمُظ الضاع ًلضع بضعحت جلضًغ مخىؾُت، وحاءث أبعاص الخىُف 

 إلا
ً
ا ًلي: الاوسجام مع بِئت الاحخماعي مغجبت بدؿب أهمُتها وؿلا

اإلاضعؾت، والعالكاث الاحخماعُت، واإلاكاعهت الاحخماعُت، والغيا عً 

الظاث. هما جىنلذ الضعاؾت ئلى أن هىان عالكت طاث صاللت ئخهائُت 

بين اإلاغخلت الضعاؾُت لخلمُظ صاع الغعاًت وصعحت الخىُف الاحخماعي؛ مما 

مغخلت صعاؾُت أعلى وان مؿخىي ٌعني أهه ولما وان جلمُظ صاع الغعاًت في 

 .جىُـه الاحخماعي أعلى

بضعاؾت هضؿذ ئلى الىكف عما وعاء الظاهغة  [29وكام بلُعي ]     

واإلاغوهت اإلاعغؿُت والعالكت بُنهما لضي َلبت الؿىت الجامعُت ألاولى في 

ت وآلاصاب الجامعُت، وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً  ولُت العلىم التربٍى

ا224)  َو
ً
لبت، ولخدلُم أهضاؾ الضعاؾت اؾخسضم الباخث ( َالبا

ملُاؾين، ألاٌو ًلِـ ما وعاء الظاهغة والثاوي ًلِـ اإلاغوهت اإلاعغؿُت، 

وكض أقاعث الىخائج ئلى امخالن الُلبت إلاؿخىي مخىؾِ في ما وعاء 

الظاهغة واإلاغوهت اإلاعغؿُت، وأظهغث الىخائج أًًا وحىص عالكت ئًجابُت 

 بين ملُا
ً
ؽ ما وعاء الظاهغة الىلي واإلاغوهت اإلاعغؿُت، وبين صالت ئخهائُا

 .بعضي الغيا عً الظاهغة واؾتراجُجُاث الظاهغة واإلاغوهت اإلاعغؿُت

[ ئلى الىكف عً آزاع اإلاغوهت اإلاعغؿُت 30وهضؿذ صعاؾت لين ]       

واللابلُت للخؼُير في ألاصاء ألاواصًمي للُالب في اإلاغخلت الجامعُت، خُث 

ىُت َبم  770ضعاؾت مً جيىهذ عُىت ال  في حامعت جاًىان الَى
ً
َالبا

علُه ملُاؽ اإلاغوهت اإلاعغؿُت باإلياؿت ئلى كائمت الخؼير في الثلاؿت 

الخىظُمُت وملاًِـ ؿغعُت للُاؽ الجىاهب اإلاعغؿُت والىحضاهُت 

والؿلىهُت واهتهذ الضعاؾت لىحىص عالكت ئًجابُت بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت 

هظلً بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت وألاصاء ألاواصًمي هما واهذ واللابلُت للخؼُير و 

لللابلُت للخؼُير أزغ ؾلبي على ألاصاء ألاواصًمي وئن واهذ الـغوق بُنهم 

 .ػير صالت

ئلى الخعغؾ على العالكت بين  [31وهضؿذ صعاؾت الـُل ]      

اؾتراجُجُاث الخعلم العمُم والؿُحي واإلاغوهت اإلاعغؿُت، هظلً الخعغؾ 

العالكت بين اؾتراجُجُاث الخعلم العمُم والؿُحي والاهضماج  على
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 ئلى  يالىـس ي واإلاعغفي لض
ً
َالب اإلاغخلت ؤلاعضاصًت، هما هضؿذ اًًا

الىكف عً صعحت ؤلاؾهام اليؿبي الؾتراجُجُاث الخعلم العمُم 

لضي  والؿُحي في الخيبإ باإلاغوهت اإلاعغؿُت والاهضماج الىـس ي واإلاعغفي

 بالهف الثاوي 191عضاصًت. وجيىهذ العُىت مً )َالب اإلاغخلت ؤلا 
ً
( َالبا

 بين 
ً
ؤلاعضاصي، واهتهذ الضعاؾت ئلى وحىص عالكت مىحبت صالت ئخهائُا

اؾتراجُجُاث الخعلم العمُم والؿُحي واإلاغوهت اإلاعغؿُت والاهضماج 

الىـس ي واإلاعغفي، هظلً هكـذ الىخائج عً وحىص ئؾهام وؿبى صاٌ 

 الؾتراجُجُ
ً
اث الخعلم العمُم والؿُحي وبهـت زانت ئخهائُا

الؾتراجُجُاث الخعلم العمُم في الخيبإ باإلاغوهت اإلاعغؿُت والاهضماج 

 .َالب اإلاغخلت ؤلاعضاصًتلضي  الىـس ي واإلاعغفي

[ صعاؾت بهضؾ اهدكاؾ صوع 32] وأحغي وي وبىج وهاهج وهؿُى      

ث ؤلاًجابُت اإلاغوهت اإلاعغؿُت هعامل وؾُِ ًـؿغ هُـُت كُام الاهـعاال 

ت وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً )  جم ازخُاعهم 120بخدؿين الابخياٍع
ً
( ؿغصا

بكيل عكىائي حعغيىا لخاالث اهـعالُت ئًجابُت أو مداًضة أو ؾلبُت، 

وجم كُاؽ مؿخىاهم في اإلاغوهت اإلاعغؿُت، هما جم جلضًغ ألاصاء الابخياعي 

ضي أو مً زالٌ خل مً زالٌ ازخباع النهاًاث اإلاـخىخت للخـىير الخباع

اإلاكىالث مؼللت النهاًاث، وأظهغث هخائج الضعاؾت أن الخالت الاهـعالُت 

ؤلاًجابُت ًمىً أن جدؿً ألاصاء الابخياعي، هما كامذ اإلاغوهت اإلاعغؿُت 

بضوع الىؾُِ اإلاإزغ على العالكت بين الاهـعاالث ؤلاًجابُت وخل 

 أن الاهـعا اإلاكىالث، هما 
ً
الث عبما جإزغ على ألاصاء أقاعث الىخائج أًًا

 .الابخياعي مً زالٌ آلُاث واضخت

ل ]       [ ئلى الخعغؾ على مؿخىي اإلاغوهت 33هضؿذ صعاؾت الهٍؼ

ت وعالكتها بالخىظُم الظاحي في يىء  اإلاعغؿُت لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

( َالًبا 400مخؼيري الجيـ والهف اإلاضعس ي خُث جيىهذ العُىت مً )

ي اإلاغوهت اإلاعغؿُت وجىظُم الظاحي، وأظهغث الىخائج َبم عليهم ملُاس 

 بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت 
ً
وحىص عالكت اعجباَُت ئًجابُت صالت ئخهائُا

ت، ووحىص  وجىظُم الظاث هيل وحمُع أبعاصه لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

 في مؿخىي اإلاغوهت اإلاعغؿُت لضي َلبت اإلاغخلت 
ً
ؿغوق صالت اخهائُا

 إلاخؼ
ً
ت وؿلا ير الجيـ لهالح الُالب الظوىع، ووحىص ؿغوق صالت الثاهٍى

 
ً
ت وؿلا  في مؿخىي جىظُم الظاث لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

ً
ئخهائُا

إلاخؼير الجيـ لهالح الُالب الظوىع، هما واهذ الـغوق في مخؼير 

  .الهف الضعاس ي لهالح الهف الثاوي الثاهىي 

غؿُت مً زالٌ [ ئلى ؿهم اإلاغوهت اإلاع34] وهضؿذ صعاؾت حابغ      

معغؿت عالكتها بالىىع، والخسهو، والـغكت الضعاؾُت، ومؿخىي 

الخدهُل، ومؿخىي ؾعت الظاهغة، والخيبإ باإلاغوهت اإلاعغؿُت مً زالٌ 

البت 447هظه اإلاخؼيراث، واقخملذ عُىت البدث على ) ( َالب َو

( بالـغكت الغابعت، واؾخسضم الباخث ملُاؽ 323بالـغكت ألاولى، و)

اإلاعغؿُت مً ئعضاصه، وملُاؽ ؾعت الظاهغة العاملت ئعضاص/  اإلاغوهت

(، واهتهذ الضعاؾت ئلى أن أهم عامل مً العىامل التي 2013صعوهجًُ )

ًمىً أن حؿهم في الخيبإ باإلاغوهت اإلاعغؿُت هى ؾعت الظاهغة العاملت، 

 .ًلُه العامل اإلاغجبِ بالىىع

الىكف عً [صعاؾت بهضؾ 35وأحغي بىن وحالىاي وهىهض ]      

ت العلل زالٌ الُـىلت اإلاخىؾُت  العالكت بين ألاصاء الخىـُظي وهظٍغ

ومعغؿت هل اإلاغوهت اإلاعغؿُت ًمىً أن جيىن مىُبئت للخىُف الاحخماعي؟ 

 أعماعهم )104وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً )
ً
 َبم 12( جلمُظا

ً
( عاما

ت للُاؽ عمل الظاهغ  ت اإلاهام اإلاىاؾبت للـئت العمٍغ ة، عليهم بُاٍع

ت العلل وخهُلت اإلاـغصاث واهتهذ الضعاؾت ئلى  واإلاغوهت اإلاعغؿُت، وهظٍغ

جدؿً الظاهغة اإلاياهُت والعاملت واإلاغوهت اإلاعغؿُت وخهُلت اإلاـغصاث 

بكيل هبير مع الخلضم في الؿً، وواهذ اإلاغوهت اإلاعغؿُت مىبئت بالخىُف 

 .الاحخماعي

اإلاعغؿُت لضي الكباب  بضعاؾت مهاعاث اإلاغوهت [36هما كام امي ]      

 162أخاصي اللؼت وزىائي اللؼت وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً )
ً
( َالبا

 زىائي اللؼت )الترهُت 74(، نىـىا ئلى )22.39مخىؾِ أعماعهم )
ً
( َالبا

ت(، و)  أخاصي اللؼت )الترهُت( أظهغث هخائج الضعاؾت 88وؤلاهجليًز
ً
( َالبا

غوهت اإلاعغؿُت ولىً لِـ بكيل أن زىائُت اللؼت لها جأزير على مهاعاث اإلا

مؿخمغ، وأن ملضاع اإلاماعؾت في الخيؿُم واإلاغاكبت والخبضًل بين اللؼاث 

 .مً العىامل الهامت في الخدؿين اإلاعغفي

 :التعليب على الدراساث السابلت

  :مً زالٌ اؾخعغى الضعاؾاث الؿابلت ًدبين ما ًلي     

خؼيراث اإلاهمت ألازغي جم صعاؾت اإلاغوهت اإلاعغؿُت وعالكتها ببعٌ اإلا -

مثل: الخظهغ )جاوىهاث وعاػ وجىهؼي وبىعؼاوي وؾاوػٍىن وؿاي 

ني ] [، وما وعاء 26[، واإلاسغحاث ألاواصًمُت اؾُـُضو]25واٌؿىجٍغ

[، واؾتراجُجُاث الخعلم 30[ وألاصاء ألاواصًمي لين ]29الظاهغة بلُعي ]

ت )وي [، والاهـعاالث ؤلاًجابُت والا 31العمُم والؿُحي الـُل ] بخياٍع

ل ]32وبىج وهاهج وهؿُى ] [ والخىُف 33[، والخىظُم الظاحي الهٍؼ

[، ومهاعاث اإلاغوهت اإلاعغؿُت لضي 35الاحخماعي )بىن وحالىاي وهىهض ]

 ].36الكباب أخاصي وزىائي اللؼت ]

أحٍغذ معظم الضعاؾاث الؿابلت على اإلاغخلت الجامعُت مثل: صعاؾت  -

[، وصعاؾت لىذ وجاؿيرا 23عاؾت الهؼير ][، وص22واعؿالهى وأمىعٍىم ]

[، وصعاؾت 30[، وصعاؾت لين ]29[، وصعاؾت بلُعي ]24وحكى وؾىجلي ]

 ].36[، وصعاؾت امي ]34[، وصعاؾت حابغ ]32] وي وبىج وهاهج وهؿُى

 :جىنلذ الضعاؾاث الؿابلت لعضص مً الىخائج اإلاهمت مثل -

 ].24لخىُف ألاواصًمي ]ئن الىـاءة الظاجُت والضعم البُئي مىبئان با •

 ].25ئن اإلاغوهت اإلاعغؿُت هي أهثر العىامل ؿعالُت في عملُت الخظهغ ] •

 ئلى أن الاؿغاص الظًً لضيهم 26]  هما جىنلذ صعاؾت اؾُـُضو •
ً
[ أًًا

مغوهت معغؿُت عالُت وأصاء اواصًمي عالي ًمىً جهيُـهم بأنهم أهثر 

ة، والىـاءة الاحخماعُت مغوهت وأن طوي اإلاهاعاث اإلاىسـًت في اللغاء

 .اإلاىسـًت واإلاغوهت اإلاعغؿُت اإلاخىؾُت ًمىً جهيُـهم بأنهم أكل مغوهت

جىحض عالكت ئًجابُت بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت واللابلُت للخؼُير وهظلً بين  •

 ].30اإلاغوهت اإلاعغؿُت وألاصاء ألاواصًمي ]

 الؾتراجُجُاث الخعلم العمُ •
ً
م وحىص ئؾهام وؿبى صاٌ ئخهائُا

والؿُحي وبهـت زانت الؾتراجُجُاث الخعلم العمُم في الخيبإ باإلاغوهت 

 ].31اإلاعغؿُت ]

 ].35ئن اإلاغوهت اإلاعغؿُت مىبئت بالخىُف الاحخماعي ] •

ئن أهم عامل مً العىامل التي ًمىً أن حؿهم في الخيبإ باإلاغوهت  •

 ].34اإلاعغؿُت هى ؾعت الظاهغة العاملت ]

 بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت وحىص عالكت اعجباَُت  •
ً
ئًجابُت صالت ئخهائُا

 ].33وجىظُم الظاث ]
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جمذ الاؾخـاصة مً الضعاؾاث الؿابلت في ازخُاع عُىت الضعاؾت مً  -

  .الُالب الىاؿضًً باإلاغخلت الجامعُت بجامعت اإلالً ؾعىص

 مً الضعاؾاث الؿابلت في بىاء وجلى -
ً
ُين هما جمذ الاؾخـاصة أًًا

اإلالاًِـ اإلاؿخسضمت في الضعاؾت )ملُاؽ اإلاغوهت اإلاعغؿُت، وملُاؽ 

 (.الخىُف الاحخماعي، وملُاؽ الخىُف ألاواصًمي

ًخـم اإلاىهج اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت مع معظم الضاعؾاث الؿابلت  -

 .خُث جم اؾخسضام اإلاىهج الىنـي الاعجباَي

 :ؿغوى الضعاؾت

 :ما ًليجخمثل ؿغوى الضعاؾت الخالُت ؿُ

ا بين اإلاغوهت اإلاعغؿُت والخىُف  - ًُ ًىحض اعجباٍ مىحب صاٌ ئخهائ

 .الاحخماعي لضي الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

ًمىً الخيبإ بالخىُف الاحخماعي مً زالٌ اإلاغوهت اإلاعغؿُت لضي  -

 .الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

ا بين اإلاغوه - ًُ ت اإلاعغؿُت والخىُف ًىحض اعجباٍ مىحب صاٌ ئخهائ

 .ألاواصًمي لضي الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

ًمىً الخيبإ بالخىُف ألاواصًمي مً زالٌ اإلاغوهت اإلاعغؿُت لضي  -

 .الُالب الىاؿضًً بجامعت اإلالً ؾعىص

 الطريلت وؤلاجراءاث. 4

 منهج الدراستأ. 

اؾ اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنـي الاعجباَي اللائم على اؾخىك      

حجم وهىع العالكاث اإلاخباصلت بين البُاهاث وطلً ألن الضعاؾت جىاولذ 

  .اإلاغوهت اإلاعغؿُت في عالكتها بالخىُف الاحخماعي والخىُف ألاواصًمي

  :عُىت الضعاؾت

 مً الُالب الىاؿضًً  (68جيىهذ عُىت الضعاؾت مً )       
ً
َالبا

 اعهمم، مخىؾِ أعم2017/ 2016بجامعت اإلالً ؾعىص للعام الضعاس ي 

 .( صولت27( ؾىت، مً )22.4)

 

 أدواث الدراستب. 

  :ملياس اإلاروهت اإلاعرفيت

خيىن مً )        ( مـغصة مىػعت على زالزت 21مً ئعضاص الباخث ٍو

ت  أبعاص، ولبىاء هظا اإلالُاؽ كام الباخث بخدضًض أهم اإلاـاهُم الىظٍغ

ٍف ؤلاحغائي الخام بهظا اإلاخؼير اإلاغجبُت باإلاغوهت اإلاعغؿُت وهظلً الخعغ 

 :زم كام بالخُىاث آلاجُت

 :جدضًض مجاالث اإلالُاؽ -

اَلع الباخث على عضص مً اإلاغاحع والضعاؾاث التي جىاولذ اإلاغوهت        

اإلاعغؿُت وفي يىء طلً جم جدضًض اإلايىهاث الـغعُت للمغوهت اإلاعغؿُت 

بل وحهاث هظغ وهي: الخىُف مع الخؼُير، والخـىير في ؿئاث مسخلـت، وجل

ً  .آلازٍغ

بعض كُام الباخث بخدضًض أبعاص اإلاغوهت  :حمع ونُاػت اإلاـغصاث -

اإلاعغؿُت، جم نُاػت الـلغاث التي جلِـ ول بعض على خضة وطلً في 

يىء ما هخب في هظا اإلاجاٌ، وهظلً في يىء الضعاؾاث الؿابلت التي 

 .جم جىاولها في الجؼء اإلاخعلم بظلً في هظه الضعاؾت

بعض الاهتهاء مً نُاػت الـلغاث كام الباخث  :دضًض البضائل وأوػانهاج -

بخدضًض بضائل اإلالُاؽ وأوػانها، وطلً بىيع مضعج زماس ي أمام ول 

أواؿم بكضة، أواؿم، مداًض، أعؿٌ، أعؿٌ بكضة( مع )  :ؿلغة هما ًأحي

( للـلغاث، وولما ػاصث الضعحت 1.2.3.4.5أوػانها، وخضصث ألاوػان )

للُالب على هظا اإلالُاؽ، صٌ طلً على امخالن الُالب مؿخىي اليلُت 

 .مغجـع للمغوهت اإلاعغؿُت

ت للملياس  :الكفاءة السيكو متًر

 :الصدق -

جم جلضًغ الاحؿاق الضازلي للملُاؽ مً زالٌ خؿاب الاعجباَاث       

 (.1الضازلُت ألبعاصه، وطلً هما ًخطح مً حضٌو عكم )

 1جدول 

 اد ملياس اإلاروهت اإلاعرفيتالارجباطاث الداخليت ألبع

 اإلاجموع جلبل وجهاث هظر آلاخرين التفكير في فئاث مختلف التكيف مع التغيير 

    1 الخىُف مع الخؼُير

 ** الخـىير في ؿئاث مسخلف

0.381 

1   

ً  * جلبل وحهاث هظغ آلازٍغ

0.250 

** 

0.423 

1  

 ** اإلاجمىع

0.747 

** 

0.655 

** 

0.708 

1 

ٌ  مً ًخطح     . 0) بين جتراوح الاعجباٍ معامالث كُم أن( 1) كمع  حضو

 ئلى ٌكير مما ،(0.01) مؿخىي  عىض صاٌ ومعظمها( 747. 0)و ،(250

 .اإلالُاؽ نضق

 :الثباث -

 :ًلي هما اإلالُاؽ زباث بدؿاب الباخث كام     

 كُمت بدؿاب اإلالُاؽ زباث جلضًغ جم :هغوهبار ألـا معامل زباث -أ

 َالًبا،( 60) على اإلالُاؽ جُبُم بعض Cronbocha هغوهبار ألـا معامل

  مغجـع مؿخىي  ئلى حكير كُمت وهي( 0.73) الثباث معامل كُمت ؿبلؼذ

 .الثباث مً

لت الثباث -ب  اإلالُاؽ زباث جلضًغ جم :الىهـُت الخجؼئت بٍُغ

لت باؾخسضام ( 60) على اإلالُاؽ جُبُم بعض الىهـُت الخجؼئت ٍَغ

 ئلى حكير كُمت وهي( 0.72)الثباث معامل كُمت بلؼذ خُث َالًبا،

 .الثباث مً مغجـع مؿخىي 

 :الاجتماعي التكيف ملياس

خيىن  الباخث ئعضاص مً الاحخماعي الخىُف ملُاؽ      ( 21) مً ٍو

 الباخث كام اإلالُاؽ هظا ولبىاء أبعاص، أعبعت على مىػعت مـغصة
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ت اإلاـاهُم أهم بخدضًض  وهظلً الاحخماعي بالخىُف اإلاغجبُت الىظٍغ

الع زالٌ مً اإلاخؼير بهظا الخام حغائيؤلا  الخعٍغف  مً عضص على الَا

 جم طلً يىء وفي الاحخماعي الخىُف جىاولذ التي والضعاؾاث اإلاغاحع

 العام، الخىُف: وهي الاحخماعي للخىُف الـغعُت اإلايىهاث جدضًض

ً، ألاشخام مع الخىُف  الاحخماعُت، البِئت هل،ألا  ئلى الخىين آلازٍغ

 بضائل وجدضًض خضة على بعض ول جلِـ التي اثالـلغ  نُاػت جم هما

 :ًأحي هما ؿلغة ول أمام زماس ي مضعج بىيع وطلً وأوػانها، اإلالُاؽ

 أوػانها، مع( بكضة أعؿٌ أعؿٌ، مداًض، أواؿم، بكضة، أواؿم)

 اليلُت الضعحت ػاصث وولما للـلغاث،( 1.2.3.4.5) ألاوػان وخضصث

ا على طلً صٌ اإلالُاؽ هظا على للُالب  الخىُف مؿخىي  صةٍػ

 .لضًه الاحخماعي

ت الكفاءة  :للملياس السيكومتًر

 :الصدق -1

 الاعجباَاث خؿاب زالٌ مً للملُاؽ الضازلي الاحؿاق جلضًغ جم

ٌ  مً ًخطح هما وطلً ألبعاصه، الضازلُت  (.2) عكم حضو

 2 جدول 

 الاجتماعي التكيف ملياس ألبعاد الداخليت الارجباطاث

 اإلاجموع البيئت الاجتماعيت الحنين إلى الاهل مع الاشصاص.التكيف  التكيف العام 

     1 الخىُف العام

 ** الخىُف مع الاشخام

0.299 

1    

 * الخىين ئلى الاهل

0.261 

** 

0.470 

1   

 * البِئت الاحخماعُت

0.250 

** 

0.472 

** 

0.662 

1  

 ** اإلاجمىع

0.467 

** 

0.728 

** 

0.860 

** 

0.825 

 

1 

 بين جتراوح الاعجباٍ معامالث كُم أن( 2) عكم ٌ حضو  مً ًخطح

 ئلى ٌكير مما ،(0.01) مؿخىي  عىض صاٌ ومعظمها( 0.860)و ،(0.250)

 .اإلالُاؽ نضق

 :الثباث -

 :ًلي هما اإلالُاؽ زباث بدؿاب الباخث كام     

 كُمت بدؿاب اإلالُاؽ زباث جلضًغ جم :هغوهبار ألـا معامل زباث -أ

 َالًبا،( 60) على اإلالُاؽ جُبُم بعض Cronbocha هغوهبار ألـا معامل

 مغجـع مؿخىي  ئلى حكير كُمت وهي( 0.71) الثباث معامل كُمت ؿبلؼذ

 .الثباث مً

لت الثباث -ب  اإلالُاؽ زباث جلضًغ جم :الىهـُت الخجؼئت بٍُغ

لت باؾخسضام ( 60) على اإلالُاؽ جُبُم بعض الىهـُت الخجؼئت ٍَغ

 ئلى حكير كُمت وهي( 0.70) ثالثبا معامل كُمت بلؼذ خُث َالًبا،

 .الثباث مً مغجـع مؿخىي 

 :ألاكادًمي التكيف ملياس

خيىن  الباخث ئعضاص مً ألاواصًمي الخىُف ملُاؽ       ( 19) مً ٍو

 الباخث كام اإلالُاؽ هظا ولبىاء أبعاص، أعبعت على مىػعت مـغصة

ت اإلاـاهُم أهم بخدضًض  وهظلً ألاواصًمي بالخىُف اإلاغجبُت الىظٍغ

فال الع زالٌ مً اإلاخؼير بهظا الخام ؤلاحغائي خعٍغ  مً عضص على الَا

 جم طلً يىء وفي ألاواصًمي الخىُف جىاولذ التي والضعاؾاث اإلاغاحع

 الخُبُم، الضاؿعُت،: وهي ألاواصًمي للخىُف الـغعُت اإلايىهاث جدضًض

 .ألاواصًمُت البِئت ألاصاء،

 وجدضًض وطلً خضة على بعض ول جلِـ التي الـلغاث نُاػت وجم     

 هما ؿلغة ول أمام زماس ي مضعج بىيع وطلً وأوػانها، اإلالُاؽ بضائل

 أوػانها، مع( بكضة أعؿٌ أعؿٌ، مداًض، أواؿم، بكضة، أواؿم) :ًأحي

 اليلُت الضعحت ػاصث وولما للـلغاث،( 1.2.3.4.5) ألاوػان وخضصث

اصة على طلً صٌ اإلالُاؽ هظا على للُالب  ًميألاواص الخىُف مؿخىي  ٍػ

 .لضًه

ت الكفاءة  :للملياس السيكومتًر

 :الصدق -1

 الاعجباَاث خؿاب زالٌ مً للملُاؽ الضازلي الاحؿاق جلضًغ جم      

ٌ  مً ًخطح هما وطلً ألبعاصه، الضازلُت (.3) عكم حضو

 3 جدول 

 ألاكادًمي التكيف ملياس ألبعاد الداخليت الارجباطاث

البيئت  الاداء التطبيم الدافعيت 

 ألاكادًميت

 إلاجموعا

     1 الضاؿعُت

 ** الخُبُم

0.372 

1    

 * صاءألا 

0.455 

** 

0.257 

1   
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البِئت 

 ألاواصًمُت

* 

0.256 

** 

0.260 

 

0.206 

1  

 ** اإلاجمىع

0.657 

** 

0.679 

** 

0.643 

** 

0.555 

 

1 

ٌ  مً ًخطح      بين جتراوح الاعجباٍ معامالث كُم أن( 3) عكم حضو

 ئلى ٌكير مما( 0.01) مؿخىي  عىض ٌصا ومعظمها( 0.679)و ،(0.206)

 .اإلالُاؽ نضق

 :الثباث -

 :ًلي هما اإلالُاؽ زباث بدؿاب الباخث كام    

 كُمت بدؿاب اإلالُاؽ زباث جلضًغ جم :هغوهبار ألـا معامل زباث -أ

 َالًبا،( 60) على اإلالُاؽ جُبُم بعض Cronbocha هغوهبار ألـا معامل

 مغجـع مؿخىي  ئلى حكير متكُ وهي( 0.74) الثباث معامل كُمت ؿبلؼذ

 .الثباث مً

لت الثباث -ب   :الىهـُت الخجؼئت بٍُغ

لت باؾخسضام اإلالُاؽ زباث جلضًغ جم       بعض الىهـُت الخجؼئت ٍَغ

 الثباث معامل كُمت بلؼذ خُث َالًبا،( 60) على اإلالُاؽ جُبُم

 .الثباث مً مغجـع مؿخىي  ئلى حكير كُمت وهي( 0.70)

 . النتائج5

ٌ ألا  الـغى هخائج ىو  :و ا صاٌ مىحب اعجباٍ ًىحض" أهه على ٍو ًُ  ئخهائ

 بجامعت الىاؿضًً الُالب لضي الاحخماعي والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين

 معامل الباخث اؾخسضم الـغى هظا صخت والزخباع" ؾعىص اإلالً

 :ًلي عما هخائجه أؾـغث وكض بيرؾىن  اعجباٍ

 4 جدول 

 الاجتماعي التكيف ودرجاث إلاعرفيتا اإلاروهت درجاث بين الارجباط معامالث

 الدرجت الكليت التكيف مع البيئت الاجتماعيت الحنين إلى ألاهل التكيف مع آلاخرين التكيف العام أبعاد التكيف الاجتماعي.

 **0.620 **0.371 *0.291 **0.418 **0.493 اإلاغوهت اإلاعغؿُت.

ٌ  مً ًظهغ        الضعحت بين ٍالاعجبا معامل كُمت أن( 4) عكم الجضو

 عىض صالت وهي( 0.493) هي العام الخىُف وبعض اإلاعغؿُت للمغوهت اليلُت

 للمغوهت اليلُت الضعحت بين الاعجباٍ معامل كُمت وأن ،0.01 مؿخىي 

ً مع الخىُف وبعض اإلاعغؿُت  مؿخىي  عىض صالت وهي( 0.418) هي آلازٍغ

 اإلاعغؿُت هتللمغو  اليلُت الضعحت بين الاعجباٍ معامل كُمت وأن ،0.01

 كُمت وأن ،0.05 مؿخىي  عىض صالت وهي( 0.291) هي لألهل الخىين وبعض

 مع الخىُف وبعض اإلاعغؿُت للمغوهت اليلُت الضعحت بين الاعجباٍ معامل

 كُمت وأن ،0.01 مؿخىي  عىض صالت وهي 0.371 هي الاحخماعُت البِئت

 اليلُت حتوالضع  اإلاعغؿُت للمغوهت اليلُت الضعحت بين الاعجباٍ معامل

 ٌكير مما ،0.01 مؿخىي  عىض صالت وهي 0.620 هي الاحخماعي للخىُف

ٌ  الضعاؾت ؿغى جدلم ئلى ا صاٌ مىحب اعجباٍ وحىص أي ألاو ًُ  ئخهائ

 بجامعت الىاؿضًً الُالب لضي الاحخماعي والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين

 .ؾعىص اإلالً

ىو :الثاوي الـغى هخائج  الاحخماعي لخىُفبا الخيبإ ًمىً" أهه على ٍو

" ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً الُالب لضي اإلاعغؿُت اإلاغوهت زالٌ مً

 البؿُِ، الاهدضاع جدلُل الباخث اؾخسضم الـغى هظا صخت والزخباع

 :ًلي عما هخائجه أؾـغث وكض

 5 جدول 

 الاجتماعي والتكيف اإلاعرفيت للمروهت الاهحدار جحليل

لداللت ؤلاحصائيتا اإلاعامالث R R2 اإلاتغير اإلاستلل  

Constant B 

 0.00 0.714 0.780 0.384 0.620 اإلاغوهت اإلاعغؿُت

ٌ  مً ًظهغ         صاٌ مىحب اعجباٍ وحىص( 5) عكم الجضو
ً
 عىض ئخهائُا

 الُالب لضي الاحخماعي والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين 0.00 مؿخىي 

ً، بين العالكت كىة ئلى ٌكير مما ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً  اإلاخؼيًر

  ًخطح هما
ً
 الاحخماعي الخىُف في اإلاعغؿُت اإلاغوهت جأزير معامل أن أًًا

 اإلاغوهت بين َغصًت زُُت عالكت وحىص على ًضٌ وهى 0.714 هى

 0.384 الخدضًض معامل كُمت بلؼذ هما الاحخماعي، والخىُف اإلاعغؿُت

 مً 38% مً أهثر جـؿغ أن ًمىً اإلاعغؿُت اإلاغوهت أن ًىضح وهظا

 ؿغى جدلم ئلى ٌكير مما الىاؿضًً، الُالب لضي الاحخماعي ىُفالخ

 .الثاوي الضعاؾت

ىو :الثالث الـغى هخائج  صاٌ مىحب اعجباٍ ًىحض" أهه على ٍو

ا ًُ  الىاؿضًً الُالب لضي ألاواصًمي والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين ئخهائ

 الباخث اؾخسضم الـغى هظا صخت والزخباع" ؾعىص اإلالً بجامعت

 :ًلي عما هخائجه أؾـغث وكض بيرؾىن، اعجباٍ لمعام

   6 جدول 

 ألاكادًمي التكيف ودرجاث اإلاعرفيت اإلاروهت درجاث بين الارجباط معامالث

ابعاد التكيف 

 ألاكادًمي.

 الدرجت الكليت البيئت ألاكادًميت التطبيم ألاداء الدافعيت

 **0.530 *0.252 **0.332 *0.253 **0.471 اإلاغوهت اإلاعغؿُت.
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ٌ  مً ًظهغ         الضعحت بين الاعجباٍ معامل كُمت أن( 6) عكم الجضو

 عىض صالت وهي( 0.471) هي الضاؿعُت وبعض اإلاعغؿُت للمغوهت اليلُت

 للمغوهت اليلُت الضعحت بين الاعجباٍ معامل كُمت وأن ،0.01 مؿخىي 

 وأن ،0.05 مؿخىي  عىض صالت وهي( 0.253) هي ألاصاء وبعض اإلاعغؿُت

 الخُبُم وبعض اإلاعغؿُت للمغوهت اليلُت الضعحت بين الاعجباٍ معامل تكُم

 الاعجباٍ معامل كُمت وأن ،0.01 هي مؿخىي  عىض صالت وهي( 0.332) هي

 0.252 هي ألاواصًمُت البِئت وبعض اإلاعغؿُت للمغوهت اليلُت الضعحت بين

 الضعحت بين الاعجباٍ معامل كُمت وأن ،0.05 مؿخىي  عىض صالت وهي

 0.530 هي ألاواصًمي للخىُف اليلُت والضعحت اإلاعغؿُت للمغوهت ليلُتا

 الثالث الضعاؾت ؿغى جدلم ئلى ٌكير مما 0.01 مؿخىي  عىض صالت وهي

ا صاٌ مىحب اعجباٍ وحىص أي ًُ  والخىُف اإلاعغؿُت، اإلاغوهت بين ئخهائ

 .ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً الُالب لضي ألاواصًمي

ىو :الغابع الـغى هخائج  ألاواصًمي بالخىُف الخيبإ ًمىً" أهه على ٍو

" ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً الُالب لضي اإلاعغؿُت اإلاغوهت زالٌ مً

 البؿُِ الاهدضاع جدلُل الباخث اؾخسضم الـغى هظا صخت والزخباع

 :ًلي عما هخائجه أؾـغث وكض

 7 جدول 

 الاجتماعي والتكيف اإلاعرفيت للمروهت الاهحدار جحليل

 الداللت ؤلاحصائيت اإلاعامالث R R2 غير اإلاستللاإلات

constant B 

 0.00 0.526 1.518 0.280 0.530 اإلاغوهت اإلاعغؿُت

ٌ  مً ًظهغ        صاٌ مىحب اعجباٍ وحىص( 7) عكم الجضو
ً
 عىض ئخهائُا

 الُالب لضي ألاواصًمي والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين 0.00 مؿخىي 

ً، بين العالكت كىة ئلى ٌكير مما عىصؾ اإلالً بجامعت الىاؿضًً  اإلاخؼيًر

  ًخطح هما
ً
 ألاواصًمي الخىُف في اإلاعغؿُت اإلاغوهت جأزير معامل أن أًًا

 اإلاغوهت بين َغصًت زُُت عالكت وحىص على ًضٌ وهى 0.526 هى

 وهظا 0.280 الخدضًض معامل بلؽ هما ألاواصًمي والخىُف اإلاعغؿُت

 ألاواصًمي الخىُف مً 28% جـؿغ أن ًمىً اإلاعغؿُت اإلاغوهت أن ًىضح

 .الىاؿضًً الُالب لضي

 النتائج . مناكشت7

ٌ  بالـغى ًخعلم ؿُما        :ًلي ما ئلى الضعاؾت جىنلذ والثاوي ألاو

ا صاٌ مىحب اعجباٍ وحىص - ًُ  والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين ئخهائ

 .ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً الُالب لضي الاحخماعي

 الاحخماعي، والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين َغصًت زُُت عالكت وحىص -

 لضي الاحخماعي الخىُف مً 38% مً أهثر اإلاعغؿُت اإلاغوهت جـؿغ هما

 .ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً الُالب

ٌ  الـغى هخائج وجخـم       ،[26] أؾُـُضو صعاؾت مع والثاوي ألاو

 ].35] هضوهى  وحالىاي بىن وصعاؾت[ 27] وواؿِؿًُ ػوباوؿًُ وصعاؾت

مىً       بأن الاحخماعي والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين العالكت جـؿير ٍو

 مع الخىاؿم جدلُم ئلى الؼالب في ًدخاحىن  الىاؿضًً الُالب

  ؿيها، ًضعؾىن  التي الجضًضة اإلاجخمعاث
ً
 عضًضة ازخالؿاث لىحىص وهظغا

 لتيا اإلاجخمعاث وبين الىاؿضون  الُالب ؿيها وكأ التي اإلاجخمعاث بين

 ًغجبِ ما منها اإلاكىالث، مً بعضص ًىاحهىن  ؿانهم ؿيها ًخعلمىن 

 التي ألاواصًمُت اإلالغعاث بُبُعت ًغجبِ ما ومنها اإلاجخمع بعاصاث

 الُالب ًلجأ وبالخالي ؿيها جمىنهم وصعحت باللؼت ًغجبِ ما ومنها ًضعؾىنها

 هظه مثل خل على كضعاتهم لخدؿين اإلاعغؿُت اإلاغوهت اؾخسضام ئلى

 .الخىُف لخدلُم كىالثاإلا

 اإلاعغؿُت اإلاغوهت طوي  الُالب أن مً[ 37] بجالن أهضه ما وهظا      

 مً مدضصة أهضاؾ لخدلُم للمعغؿت طاحي بخىلُض ًلىمىن  اإلاغجـعت

 الؿابلت زبراتهم يىء في ٌؿخلبلىنها التي اإلاعغؿت في الخعضًل زالٌ

مىنهم الجضًضة اإلاىاكف مع بؿهىلت ؿُخىُـىن   الًؼٍى مع لالخعام ٍو

 .اإلاكىالث خل على كضعتهم وجؼصاص

 ئهخاج ئلى الاحخماعي الخىُف لخدلُم الىاؿضون  الُالب ًدخاج هما       

 اإلاغوهت وجلىم الجضًض اإلاجخمع َبُعت مع جخىاؿم حضًضة اؾخجاباث

 وئهخاج الجضًضة اإلاىاكف مع الخىُف على الُالب بمؿاعضة اإلاعغؿُت

 .الـغص ؿُه ًدُا الظي الجضًض حخماعيالا  الؿُاق مع جخىاءم اؾخجاباث

 حؿاعض اإلاعغؿُت اإلاغوهت أن ئلى[ 22] وأمىعٍىم واعؿالهى ٌكير خُث      

 ئلى باإلياؿت الجضًضة اإلاىاكف مع جيسجم معغؿُت بنى جىلُض على الـغص

 .اإلاألىؿت وػير الجضًضة اإلاىاكف ئلى اإلاعغؿت هلل

 الخىُف مً 38% مً أهثر ـؿغج اإلاعغؿُت اإلاغوهت بأن ًخعلم وؿُما       

 ئن خُث مىُلُت الىدُجت ؿهظه الىاؿضًً الُالب لضي الاحخماعي

 ؿُه جخضازل بل ؿلِ واخض بعامل جـؿيره ًمىً ال الاحخماعي الخىاؿم

 باإلاجخمع ًخعلم ما ومنها الىاؿض بالُالب ًخعلم ما منها مخعضصة عىامل

 .الضعاؾت بُبُعت ًغجبِ ما ومىا ؿُه ًضعؽ الظي

 :ًلي ما ئلى الضعاؾت جىنلذ والغابع الثالث بالـغى ًخعلم ُماؿ      

ا صاٌ مىحب اعجباٍ وحىص - ًُ  والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين ئخهائ

  .ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً الُالب لضي ألاواصًمي

 اإلاعغؿُت، واإلاغوهت ألاواصًمي الخىُف بين َغصًت زُُت عالكت وحىص -

 الُالب لضي ألاواصًمي الخىُف مً 28% ُتاإلاعغؿ اإلاغوهت جـؿغ هما

 .ؾعىص اإلالً بجامعت الىاؿضًً

 وأمىعٍىم واعؿالهى وصعاؾت مع والغابع الثالث الـغى هخائج وجخـم      

 أؾُـُضو وصعاؾت ،[24] وؾىجلي وحكى وجاؿيرا لىذ وصعاؾت ،[22]

 ].35] وهىهض وحالىاي بىن وصعاؾت ،[30] لين وصعاؾت ،[26]

مىً           بأن ألاواصًمي والخىُف اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين العالكت جـؿير ٍو

 الجامعُت البِئت وبين الُالب بين اإلاىاءمت على ًلىم ألاواصًمي الخىُف

الب، صعاؾُت ملغعاث مً اإلاسخلـت بميىهاتها ـ هُئت وأعًاء َو  جضَع

 الخىُف هظا جدلُم في الُالب مؿاعضة على اإلاعغؿُت اإلاغوهت وحعمل

 جـعُل وجخًمً اإلاعلىماث معالجت عملُت اهغمظ أخض ئنها خُث

  اإلاعغؿُت العملُاث وحعضًل
ً
ل ألاواصًمُت، اإلاهمت جخُلبه إلاا وؿلا  وجدٍى

 البِئت عىانغ مع الخعامل في اإلاىاؾبت الاؾخجاباث واهخلاء الاهدباه

 .ألاواصًمي الخىُف جدلُم في اإلاؿاعضة وبالخالي ألاواصًمُت

 أصائُت طهىُت وظُـت اإلاعغؿُت لمغوهتل أن[ 38] وىهً ًإهض خُث          

ع حؼُير على حؿاعض  بدؿب اإلاىاكف مع العللي الخعامل َغق  وجىَى
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 في منها والاؾخـاصة بها ؤلاإلاام ًمىً عىامل ئلى نعىباتها بخدلُل َبُعتها

، ئًجاص  مع الخىُف على الُالب كضعة اإلاعغؿُت اإلاغوهت وجمثل الخلٌى

 وػير حضًضة ظغوؾ إلاىاحهت لىماثاإلاع ومعالجت ججهيز اؾتراجُجُاث

 .مخىكعه

 زالٌ مً ألاواصًمي الخىُف جدلُم في اإلاعغؿُت اإلاغوهت حؿهم هما       

 اإلاعغؿت بىاء ئعاصة على اإلاعغؿُت للمغوهت اؾخسضامه عىض الُالب كضعة

 .الجضًضة ألاواصًمُت اإلاىاكف مع وجأكلمه مسخلـت بُغق 

 اإلاغوهت أن[ 11] هضعؾىن وأ وؿُلىؿدل وولىؾً ؾبيرو ًغي  خُث       

 وبكيل َغق  بعضة اإلاعغؿت بىاء ئعاصة على الـغص حؿاعض اإلاعغؿُت

 .اإلاىكف ًخُلبها التي ألاؾاؾُت للخؼيراث الاؾخجاباث وجىُُف جللائي،

 ألاواصًمي الخىُف مً 28% جـؿغ اإلاعغؿُت اإلاغوهت بأن ًخعلم وؿُما        

  وطلً لُتمىُ الىدُجت هظه حعخبر الىاؿضًً الُالب لضي
ً
 ألن هظغا

: منها والتي جـؿيره في العىامل مً العضًض جخضازل ألاواصًمي الخىُف

بُعت للخعلم، وصاؿعُخه اإلاخعلم، طواء  وأعًاء الضعاؾُت، اإلالغعاث َو

ـ هُئت  .الخضَع

 . التوصياث7

 لضيهم الظًً الُالب في جىاؿغها الىاحب بالؿماث كائمت ويع يغوعة -

 في العلمُت الضعاؾاث هخائج على بىاء واؿضًً بهُال  الضعاؾت في عػبت

خم اإلاجاٌ هظا   للضعاؾت جغقُدهم ٍو
ً
  .لها وؿلا

 باإلاغوهت لخىعُتهم الىاؿضًً للُالب عمل ووعف صوعاث علض يغوعة -

 اإلاىاكف مىاحهت في كضعاتهم على ًىعىـ بما وأهمُتها، اإلاعغؿُت

 .واإلاكىالث

ـ هُئت أعًاء اؾخسضام يغوعة -  جدـؼ وأوكُت ؾتراجُجُاثال  الخضَع

 .زام بكيل والىاؿضًً عام بكيل الُالب لضي اإلاعغؿُت اإلاغوهت

بُت صوعاث علض يغوعة - ـهم الىاؿضًً للُالب جضٍع  بأؾالُب لخعٍغ

 الخُاجُت اإلاىاكف في اؾخسضامها وآلُاث اإلاعغؿُت، اإلاغوهت جىمُت

 .اإلاسخلـت

 الضعاؾُت اإلاىاهج في اإلاعغؿُت اإلاغوهت جىمُت أوكُت جًمين يغوعة -

 .اإلاسخلـت الخعلُمُت اإلاغاخل زالٌ

 :اإلالترخت البدىر

 والخالت والىىع والؿً اللؼت لعىامل اليؿبي ؤلاؾهام صعاؾت -

 .الىاؿضًً الُالب لضي الاحخماعي الخىُف ئخضار في الاحخماعُت

 لضي اإلاكىالث خل على اللضعة في اإلاعغؿُت اإلاغوهت جىمُت أزغ صعاؾت -

  .الُالب

 َالب لضي الجامعُت اإلاغوهت على لؼت مً بأهثر الخدضر أزغ صعاؾت -

 .الجامعُت اإلاغخلت

  اإلاىظم الخعلم على واللضعة اإلاعغؿُت اإلاغوهت بين العالكت بدث -
ً
 .طاجُا

 .الخانت الاخخُاحاث طوي  الُالب لضي اإلاعغؿُت اإلاغوهت صعاؾت -
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THE RELATIVE CONTRIBUTION OF THE 

COGNITIVE FLEXIBILITY IN PREDICTING 

OF THE SOCIAL AND ACADEMIC 

ADJUSTMENT OF FOREIGN STUDENTS AT 

KING SAUD UNIVERSITY 

Elsayed R. Boraik 

King Saud University Saudi Arabia. 

ABSTRACT_ This study aimed to identify the relationship between cognitive flexibility and social. 

academic adjustment. It also aimed to reveal the relative degree of the cognitive flexibility 

contribution in the prediction of social academic adjustment with foreign students at King Saud 

University. the study sample consisted of (68) foreign students. cognitive flexibility scale, social 

adjustment scale , and academic adjustment scale (all designed by the researcher) were applied on 

the study sample. Simple regression analysis was utilized as well as the statistical analysis of Data 

by Pearson correlation coefficient. the study concluded the following results: The existence of a 

positive statistically significant correlation between cognitive flexibility and social adjustment 

among foreign students at King Saud University. The existence of a positive linear relationship 

between cognitive flexibility and social adjustment. Cognitive flexibility explained more than 

(38%) of the foreign students’ social adjustment. The existence of a positive statistically significant 

correlation between cognitive flexibility and academic adjustment among foreign students at King 

Saud University. The existence of a positive linear relationship between academic adjustment and 

cognitive flexibility. The cognitive flexibility explained (28%) of the academic adjustment among 

foreign students. 

KEY WORDS: General Adjustment, Social Environment, Motivation. 

 

 

 

 

 

 

 


