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 .التكيف، التكيف االجتامعي، االبتعاث، الطالبات املبتعثات، اجلامعات األمريكية: املفتاحية الكلامت

ت تصف هذه الدراسة مستوى التكيف االجتامعي للطالبات املبتعثات يف بعض اجلامعا  البحث: ملخص

األمريكية بوساطة جمموعة من املتغريات، وحتت هذه االعتبارات أ جريت هذه الدراسة ملعرفة العالقة بني 

هذه املتغريات ومستوى التكيف االجتامعي لدى عينة من الطالبات املبتعثات؛ وذلك بتصميم استبانة خاصة 

مستوى تكيفهن االجتامعي باختالف هلذا الغرض، وقد أشارت النتائج إىل اختالف الطالبات املبتعثات يف 

العمر، احلالة االجتامعية، درجة التحصيل الدرايس، مدة إقامة الطالبات يف الواليات املتحدة األمريكية، 

وإتقان الطالبة للغة اإلنجليزية، فالعالقة بني هذه املتغريات ومستوى التكيف االجتامعي لدى الطالبات 

إحصائية وإن تفاوتت يف قوة داللتها وارتباطها وتأثريها عىل املتغري التابع املبتعثات كانت عالقة ذات داللة 

لت الدراسة إىل جمموعة من النتائج التي قد متهد لدراسات  )مستوى التكيف االجتامعي(، وقد توصَّ

من  مستقبلية للتعرف عىل العوامل التي تساعد الطالبة املبتعثة، عىل حتقيق أكرب قدر من التكيف االجتامعي

   .وجهة نظر الطالبة نفسها، ومن وجهة نظر املسؤولني عن االبتعاث يف قطاع التعليم
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Abstract: This study describes the level of Social adjustment for female students in some 
universities, Scholarship America, through a set of variables. Moreover, under these considerations,
this study was conducted to find out the relationship between these variables and the level of Social 
adjustment scholarship students through of especially Questionnaire designed for this purpose. 

The results indicated a difference scholarship students at the level they adjust to different social age,
social status, the degree of academic achievement, students stay in the United States, mastering 
English language, the relationship between these variables and the level of Social adjustment to the 
scholarship students was statistically significant relationship varying in strength and significance and 
its effect responsible scholarship in education sector.  
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 متهيد

 وما احلياة التأقلم مع مستجدات يستطيع اإلنسان

 الفرد إنَّ  إذ وطبيعية، اجتامعية متغريات من تتضمنه

ختتلف فيها  أخرى بيئة إىل بيئة من ينتقل عندما

 االجتامعية، مما والعالقات لقيموا والتقاليد العادات

 التي االجتامعية والضغوط املشكالت من لعدد يعرضه

يف البيئة  عىل توازنه ليحافظ معها يتكيف الفرد جتعل

    .اجلديدة االجتامعية

ألمهية ذلك بدت احلاجة ملحة إىل فهم صحيح  ونظرا  

يكون  ولكنه اله قد يوجد التكيف نَّ إحيث لتكيف، ل

طبيعة التكيف وعوامله ختتلف من  نَّ إذا فوهل ،اواضح  

فرد آلخر، فهناك عوامل كثرية تؤثر يف عملية التكيف 

وهذا التكيف هو موضوع  ،االجتامعي لدى الفرد

التكيف يتناول هذا البحث  إنَّ حيث  ،البحث ومادته

للطالبات املبتعثات، وبدون شك فإنَّ االجتامعي 

الجتامعي للطالب الدراسة يف اخلارج تؤثر يف التكيف ا

أو الطالبة، بالرغم من أمهيته يف عملية صناعة أجيال 

املستقبل، لكونه من أفضل أنواع االستثامر، ألنَّ 

املؤسسات التعليمية تعمل عىل تغذية املجتمع بقادة 

مستقبله، إضافة إىل إمكانية قيادهتا للتغيري االجتامعي 

ال.  الفعَّ

رشيفني برنامج خادم احلرمني ال انطلقوقد 

، وذلك بواقع هـ1426 عاملالبتعاث اخلارجي يف 

ثالث مراحل مدة كل واحدة منها مخس سنوات، 

واستهدفت املرحلتان األوىل والثانية سد احلاجة إىل 

مزيد من املقاعد الدراسية والتخصصات العلمية يف 

وبمرور عرش سنوات عىل الربنامج شهد  ،اجلامعات

ا ا كبري  يف اململكة تطور   خالهلا قطاع التعليم اجلامعي

وزيادة عدد  ،لت يف نمو عدد اجلامعاتوقفزة نوعية متثَّ 

املقاعد الدراسية هبا، وتنويع التخصصات التي 

تقدمها، ومن هذا املنطلق أصبح من الرضوري تطوير 

آلية عمل الربنامج لزيادة فاعليته بام تقتضيه املرحلة 

عىل  امة، وبناء  احلالية خلدمة التنمية الشاملة واملستد

 عاميف  انطلقتالتي وذلك جاءت املرحلة الثالثة 

بنمط جديد يف أسلوب تنفيذ الربنامج يقوم  ه،1436

عىل الربط املبارش بني الوظيفة والبعثة يف التخصصات 

التي حيتاج هلا الوطن، بحيث يضمن اخلريج الفرصة 

بت ِعثالوظيفية التي   .من أجلها ا 

 : لة الثالثة هلذا الربنامجومن أهم أهداف املرح 

 ةمبارش بصورةحتديد الفرص الوظيفية الفعلية -1

 .يف قطاعات التنمية املختلفة.

حتديد املجاالت الدراسية والتخصصات -2

 النوعية وفقا  ألوليات التنمية يف اململكة.

إعداد الكفاءات املتخصصة بصورة متميزة -3

 .ةومنتج ةلافعَّ  بدرجة ملتاحةقادرة عىل شغل الفرص ا

التوزيع السليم للموارد البرشية، بام يضمن عدم -4

التكدس يف ختصصات غري مرتبطة باحتياجات سوق 

 العمل، وتوجيهها نحو التخصصات النادرة واملطلوبة.
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مواكبة التغريات الرسيعة يف متطلبات التنمية بام -5

يف  علهايسهم يف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وج

 املتقدمة.    مصاف الدول

تلبية االحتياجات الفعلية للمناطق اجلغرافية -6

 من القوى البرشية املؤهلة التي حتقق التنمية املتوازنة. 

تعزيز قيم اجلودة والتميز يف خمرجات برنامج -7

 .خادم احلرمني الرشيفني لالبتعاث اخلارجي

لربط بني قدرات املرشحني للربنامج وبني ا-8

 .املناسبة هلم املجاالت الوظيفية

توسيع قاعدة القبول والتخصصات واملراحل -9

خادم احلرمني الرشيفني عىل نحو  امجالدراسية يف برن

وزارة التعليم  (يضمن استثامره بأقىص قدر ممكن

 (.2018 العايل،

     

: مشكلة     الدراسة أوالا

 خمتلف يف تظهر التكيف ظاهرة عامة تعدُّ ظاهرة

املؤسسات  مجيع يف مالحظتها ويمكن احلياة، جماالت

 وبمستويات االجتامعي للنسق املكونة االجتامعية

 األوضاع، إذ باختالف تأثريها خيتلف حيث خمتلفة،

 خمتلفة بمستويات االجتامعي التكيف مالحظة يمكن

ا بوصفه  متثل التي العمليات االجتامعية من واحد 

 بأوجه التكيف ويظهر للعالقات، الدينامي املحرك

 مما األسباب واألشخاص، بحسب ختتلف عددةمت

 ليس وهو قائمة حقيقة االجتامعي التكيف أنَّ  يؤكد

ا  وجود ال إذ معني فحسب؛ جمتمع أو مجاعة عىل حكر 

 االجتامعي التكيف عملية من خيلو إنساين ملجتمع

 ذاتي ا )عبد الفتاح، التكيف البرشية تنتج احلياة فطبيعة

14:2014.) 

أنَّ عدم التكيف االجتامعي جيعل ومما ال شك فيه 

الفرد غري متزن يف انفعاالته، ويف تفكريه، وآراءه، 

ا اجتامعي ا غري  ومعتقداته، ومن هنا يف يسلك سلوك 

سوي ال يتفق ومبادئ ومعايري وأهداف املجتمع 

  (.11:2001 ،وقوانينه )عطية

ويف هذه الدراسة حاولت الباحثة إلقاء الضوء عىل 

االجتامعي للطالبات املبتعثات  مشكلة التكيف

فقد خطت بالدنا يف االبتعاث  للدراسة خارج اململكة،

 يف للدراسة خطوات واسعة، حيث يعدُّ االبتعاث

ا اخلارج  املجتمع، تقدم لدعم وأساسي ا مهام   رافد 

 وإجياد البرشية، للموارد املستدامة التنمية وحتقيق

 سوق حاجة لسد   املؤهلة املتميزة والكفاءات الكوادر

. العاملية األكاديمية واملعايري النظم وفق العمل

 علمي ا والطالبات الطالب تأهيل إىل فاالبتعاث هيدف

 تطوير أو العليا، العلمية الدرجات عىل للحصول

ا، أكاديمي ا، مهاراهتم  تقوية يف يسهم كام وفني ا وإداري 

 قنوات وخلق والبحثي، العلمي التعاون أوارص

 .العامل يف املرموقة العلمية املؤسسات مع ميعل اتصال

 السعودية العربية اململكة يف التعليمية احلركة وتواجه

 البرشية الكوادر إجياد جمال يف التحديات من الكثري
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 واملعايري النظم وفق العمل سوق حاجة لسد   املؤهلة

 يعدُّ  اململكة يف العايل التعليم قطاع أنَّ  شك وال العاملية،

 بكل يسعى إذ التعليمية، احلركة تغذية يف أساسي ا االعب  

 احلرمني خادم حكومة له وفرهتا التي اإلمكانات

 ووضع املتقدمة، الدول يف نظرائه ملنافسة الرشيفني

 أحد عىل خيفى وال .املنافسة لتلك املنظمة القواعد

 يف العايل التعليم عىل طرأ الذي التغري مواكبة أمهية

 مترُّ  التي الكثرية والتحديات لعرشين،وا الواحد القرن

 جودة برفع املطالبة األصوات ازدياد مثل: البالد، هبا

 رفع عىل تعمل التي العاملية املعايري واعتامد التعليم،

 سوق يف املنافسة عىل وقدرهتم اخلرجيني مستوى

 الرضورية واحلاجة اخلرجيني، عدد وازدياد العمل،

 هذه وملواجهة .العليا الدراسات محلة من للخرجيني

ا التحديات،  التنمية عىل التعليم وزارة من وحرص 

 اهتمت اجلامعات، يف البرشية للموارد املستدامة

 واملعيدات، للمعيدين اخلارجي باالبتعاث الوزارة

ا يكون لكي  اجلامعات لدعم وأساسي ا مهام   رافد 

 عىل املرتتبة لآلثار النظر يمكن حيث السعودية،

واملجتمع )وزارة  الفرد عىل اجلامعات يف االبتعاث

 (.2018 التعليم العايل،

ويرتبط االبتعاث للدراسة يف اخلارج بالتكيف 

 أخرى، إىل بيئة من اإلنسان ينتقل االجتامعي فعندما

 عاش التي الثقافة بني رصاع إىل األمر بادئ يف يتعرض

 وحينئذ ثقافتها، وعنارص اجلديدة البيئة نظم وبني فيها

 الرصاع هذا عىل للتغلب جمهود بذل من للفرد بد ال

 أساليب عىل وتعود اإلنسان ألَّف مما ببعض، والتضحية

 ،(2002: 26 حسانني،التكيف ) له جيري حتى مغايرة

وال تقف أساليب التكيف عند حدود معروفة يف احلياة 

اإلنسانية، ذلك أنَّ أي تغيري يطرأ عىل حياة اإلنسان مهام  

ثر يقود إىل ممارسة التكيف، فاالنتقال من سكن قلَّ أو ك

إىل سكن يف البيئة االجتامعية نفسها، واالنتقال من عمل 

إىل عمل عىل سبيل املثال، كلها أمور تقود إىل ممارسة 

نوع من أنواع التكيف. وأكرب عمليات التكيف وأشدها 

حدة وتأثري عىل حياة اإلنسان هي االنتقال من بيئة 

عية إىل بيئة ثقافية واجتامعية أخرى ختتلف ثقافية واجتام

يف منطلقاهتا احلضارية ونظرهتا لإلنسان والكون 

واحلياة. والسبب يف ذلك يكمن يف أنَّ اختالف البيئات 

الثقافية يؤدي من ثمَّ الختالف العادات والتقاليد 

وقضايا العرف االجتامعي، وأسس بناء العالقات 

م سياسية واجتامعية االجتامعية وما يتبعها من نظ

واقتصادية. فالطالب عندما يغادر بالده ملتابعة الدراسة 

أو التدريب فإنه بذلك ينتقل من جمتمعه إىل جمتمع جديد 

ويتعرض ملختلف الضغوط االجتامعية التي حتتم عليه 

التكيف معها، حلفظ توازنه واحلياة بطريقة مقبولة يف 

فادة إنساني ا، الوسط االجتامعي اجلديد لتحقيق االست

بالتعرف عىل جمتمع خمتلف وحتقيق االستفادة علمي ا 

ومهني ا يف رحلته العلمية التي حفزته عىل الغربة 

 (.1990: 218، )القعيد
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 ثانياا: أمهية الدراسة

 العنارص اآلتية:تتمثل أمهية هذه الدراسة يف 

  يف حدود علم الباحثة -قلة عدد الدراسات - 

 املوضوع. التي أ جريت يف هذا

  التعرف عىل أبرز املشكالت والتحديات التي

 تؤد ي إىل عدم تكيف الطالبات املبتعثات.

  التوصل إىل نتائج قد تؤد ي إىل حتسني درجة

 تكيف الطالبات، مما ينعكس عىل نجاحهن.

  متهد لدراسات مستقبلية للتعرف عىل العوامل

من  التي تساعد الطالبة املبتعثة عىل حتقيق أكرب قدر

التكيف االجتامعي من وجهة نظر الطالبة نفسها، 

ومن وجهة نظر املسؤولني عن االبتعاث يف قطاع 

 التعليم.

 

    الدراسة ثالثاا: أهداف

التعرف عىل مدى التكيف  تسعى هذه الدراسة إىل

ويتفرع منه األهداف االجتامعي للطالبات املبتعثات، 

 اآلتية:

ى التكيف التعرف عىل العالقة بني مستو -1

 االجتامعي للطالبة ومتغري العمر.

التكيف  العالقة بني مستوى عىل التعرف -2

 االجتامعي للطالبة واحلالة االجتامعية.

 التكيف العالقة بني مستوى عىل التعرف -3

 االجتامعي للطالبة ودرجة التحصيل الدرايس.

 التكيف العالقة بني مستوى عىل التعرف -4

 املتحدة الواليات اإلقامة يف مدةاالجتامعي للطالبة و

 األمريكية.

 التكيف مستوىالعالقة بني  عىل التعرف -5

 اإلنجليزية. للغة االجتامعي للطالبة وإتقان

 

ا: أسئلة   الدراسة رابعا

تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس 

اآليت: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة 

 .طالبات املبتعثاتالتكيف االجتامعي لل

 

  ويتفرع منه األسئلة اآلتية 

 بني إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد -1

 للطالبة ومتغري العمر؟ االجتامعي التكيف مستوى

مستوى  بني إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد-2

 االجتامعية؟ االجتامعي للطالبة واحلالة التكيف

 نيب إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد -3

 التحصيل للطالبة ودرجة االجتامعي التكيف مستوى

 الدرايس؟

 بني إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد -4

يف  اإلقامة للطالبة ومدة االجتامعي التكيف مستوى

  الواليات املتحدة األمريكية؟

 بني إحصائية داللة ذو ارتباط يوجد هل-5

 ؟مستوى التكيف االجتامعي وإتقان اللغة اإلنجليزية
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ا: مفاهيم الدراسة   خامسا

 Social adjustment التكيف االجتامعي-1

 احلي الكائن مالءمة: يعني املعجم، يف والتكّيف،

: 142 الرازي،) فيها يعيش التي البيئة وبني بينه

1986.) 

ف  التكيف االجتامعي بأنَّه اجلهود  Barkerكام ي عر 

م النشطة التي يبذهلا األفراد عىل مدى فرتة حياهت

لتحقيق أفضل توافق مع بيئتهم، بحيث يساعدهم هذا 

التوافق عىل البقاء والنمو وأداء وظائفهم االجتامعية 

التي يبذهلا الفرد  بصورة طبيعية، كام يعرفه بأنَّه األنشطة

صعوبات ليستعيد قدرته  عىل التغلب أو حاجة لتلبية

: Barker، 7)عىل التوافق واالنسجام مع البيئة املحيطة 

 العملية بأنه: (1987: 24 ويعرفه )فهمي، (.2003

 أن إىل الشخص هبا هيدف التي املستمرة الديناميكية

ا أكثر عالقة ليحدث سلوكه، يغري  بيئته. وبني بينه توافق 

ا نيازي فيعرفه بأنه عملية تالئم الفرد عىل البيئة  أمَّ

التي يعيش فيها وقدرته عىل التأثري فيها، والتكيف 

ادلية بني الفرد والبيئة التي يعيش فيها بمعنى عملية تب

   (.2000: 15 أنَّ الفرد يؤثر ويتأثر بالبيئة )نيازي،

ا  النفسية، الصحة مظاهر من مظهر هو فالتكيف إذ 

 والبيئة الفرد بني مستمرة ديناميكية عملية وهو

 إىل الفرد فيها هيدف فيها، يعيش التي االجتامعية

 االجتامعية، بيئته من أو منه يغري أن أو سلوكه تعديل

 من ويمّكنه ذاته، بقيمة شعوره عىل ذلك فينعكس

 نفسه بني ليوافق اآلخرين مع جيدة عالقات إقامة

 .به املحيط العامل وبني

 

 Scholarshipsاالبتعاث  -2

 وتأيت بمعنى أرسله. ابتعَث ابتعثه: ابتِعاث مصدر

(، 2018اين، )معجم املعاين اجلامع )املع أيقظه ابتعثه أي

والبعثة الدراسية هي اجلامعة أو املنظمة أو اهليئة التي 

ا  ت بعث يف مهمة معينة وبالتأكيد فإنَّ هلذه البعثات أهداف 

 نصاري،ألاتسعى لتحقيقها وقد أرسلت من أجلها )

، ويقصد هبا يف هذه الدراسة عملية (1999: 31

لبات إىل اجلامعات يف الواليات املتحدة إرسال الطا

األمريكية، من أجل الدراسة والتحصيل العلمي 

الكتساب اخلربات العلمية والعملية يف ختصصات 

 خمتلفة. 

 

 Female studentsالطالبات املبتعثات -3

هن الطالبات الاليت شملهن برنامج خادم احلرمني 

الرشيفني لالبتعاث اخلارجي والتحقن بإحدى 

جلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية؛ لدراسة ا

ختصص معني يف مرحلة البكالوريوس، أو املاجستري، 

أو الدكتوراه، أو الزمالة من ِقبل وزارة التعليم العايل، 

وبالتحديد برنامج خادم احلرمني الرشيفني لالبتعاث 

 اخلارجي.
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 جمموعة معات مجع جامعة وهي اجلامعة:اجلا   

ى علمية، معاهد  اآلداب فيها تدرس كليات، ت سمَّ

(، واملقصود هبا يف 2018 والعلوم )املعاين، والفنون

هذا البحث هي اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف 

الواليات املتحدة األمريكية التي تدرس هبا املبتعثات 

 السعوديات.

 

ا: الدراسات السا   بقةسادسا

مشكالت "بعنوان  (1999 دراسة )القعيد، 

التكيف للطالب األجانب يف املؤسسات التعليمية 

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل أهم  "الغربية

املشكالت االجتامعية والنفسية والثقافية للطالب 

وكشف ، األجانب يف الواليات املتحدة األمريكية

التصال بعض اجلوانب السلبية واإلجيابية لظاهرة ا

الثقايف بني الطالب األجنبي والبلد الذي جاء إليه 

للدراسة، كذلك التعريف بمشكالت الطالب 

املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية حتى يتسنى 

للمهتمني معاجلة هذه املشكالت وتقديم أفضل 

احللول املناسبة. وقد كشفت الدراسة عن اجلوانب 

إىل اجلانب األكاديمي  اإلجيابية لالبتعاث، فباإلضافة

ا تثري خربات الطالب الثقافية وزيادة  واملهني فإَّنَّ

قاعدة اطالعه وتعريفه عىل ثقافات الشعوب األخرى، 

ا عىل استيعاب الفروق  مما خيلق من الطالب إنسان قادر 

احلضارية. كام كشفت الدراسة أنَّ االختالف بني 

يف زيادة أو الطالب األجنبي وبني جمتمع الدراسة له أثر 

نقص مشكالت التكيف. كام بينت الدراسة أنَّ طول 

الفرتة الزمنية التي يقضيها الطالب األجنبي يف بلد 

الدراسة، وكذلك األلفة ألسلوب احلياة اجلديدة 

والتعود عىل املامرسات االجتامعية وعدم استغراب 

املسلامت الثقافية إىل التخفيف التدرجيي من املشكالت 

االجتامعية التي يتعرض هلا الطالب منذ النفسية و

قدومه، كام قد يؤد ي إىل حتوالت يف االجتاهات وامليول 

 النفسية والفكرية تكون باجتاه ثقافة جمتمع الدراسة.    

التكيف "(، بعنوان 2001 دراسة )الصغري، 

وهدفت الدراسة إىل  "االجتامعي للطالب الوافدين

طالب الوافدين التعرف عىل مستوى التكيف لدى ال

يف جامعة امللك سعود، وحتديد وحتليل أهم املصاعب 

واملشكالت االجتامعية والشخصية والدراسية، كام 

ا إىل قياس مدى ارتباط التكيف  هدفت الدراسة أيض 

االجتامعي بمتغري العمر، احلالة االجتامعية، مدة 

اإلقامة يف اململكة، درجة اإلملام باللغة العربية، احلالة 

ملالية، درجة التحصيل الدرايس، عدد األصدقاء من ا

السعوديني، درجة املشاركة يف األنشطة الالصفية، 

درجة اإلملام بعادات وتقاليد ونظم املجتمع السعودي، 

درجة عالقة الطالب الوافد باإلداريني وأعضاء هيئة 

التدريس. وقد كشفت هذه الدراسة إىل أنَّ أهم 

وافدين درجة اإلملام باللغة املتغريات لدى الطالب ال
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العربية، كام كشفت الدراسة أنَّ درجة اإلملام بعادات 

وتقاليد ونظم املجتمع السعودي له تأثري إجيايب عىل 

مستوى تكيف الطالب، كام أوضحت الدراسة 

العالقة القوية بني احلالة املالية للطالب الوافدين 

ومستوى تكيفهم االجتامعي، حيث يرتفع تكيفهم 

بارتفاع حالتهم املادية. كام أبرزت الدراسة العالقة 

العكسية بني العمر ومستوى التكيف االجتامعي، 

حيث إنَّ مستوى التكيف االجتامعي يزداد كلام قلَّ 

عمر الطالب، كام كشفت الدراسة أنه كلام طالت 

الفرتة التي يقضيها الطالب الوافد يف اململكة وكلام كثر 

ديني ارتفع مستوى التكيف عدد األصدقاء السعو

 االجتامعي لدى الطالب. 

 ،(POYRAZLI، SENEL، et al، 2001) دراسة 

 لطالب االجتامعي التكيف قضايا الدراسة هذه بحثت

 ثقافة مع التكيف يعدُّ  إذ. املتحدة الواليات يف أتراك

ا مهمة؛ نفسية عملية جديدة  أداء عىل لتأثريها نظر 

 من طالب ا 79 من ةمكون العينة وكانت. الطالب

 الطالب أنَّ  إىل النتائج وأسفرت. الرتكية اجلامعات

 اإلنجليزية، اللغة يف أفضل مهارات لدهيم الذين

 املعدل لدهيم يرتفع سن ا األكرب الطالب وكذلك

 األصغر الطالب أنَّ  األخرى النتائج ومن. الرتاكمي

 والكتابة القراءة عىل أفضل قدرة لدهيم الذين سن ا

 التكيف من مرىض مستوى لدهيم اإلنجليزية، غةبالل

 وقت يف االنحدار حتليل كشف حيث. االجتامعي

 إىل أسهمت والسن اإلنجليزية اللغة إجادة أنَّ  واحد

 الطالب ويواجه التكيف، مستوى يف كبري حد  

 التكيف مشكالت املتحدة الواليات يف األجانب

 مع كيفالت مثل: املختلفة، الثقافات بني االجتامعي

 وصعوبات األكاديمية والصعوبات اجلديدة، األدوار

 واالفتقار الوطن، إىل احلنني املالية، واملشكالت لغوية،

 أي الذات، تأكيد وجود وعدم الدراسة، مهارات إىل

م  إطار يف وجودهم متطلبات مع التكيف إىل بحاجة أَّنَّ

 األدوار من واسعة جمموعة وتعلم جديدة، ثقافة

 قد التكيف عىل القدرة فعدم. التكيف عىل تساعدهم

 ،(إلخ واالكتئاب التوتر مثل) الطالب نفسية عىل تؤثر

 عقبات تشكل قد والتي ،(الصداع مثل) صحته وعىل

 أن ويعتقد. التعليمية األهداف حتقيق أمام خطرية

 جديدة، ثقافة مع التكيف يف األجانب الطالب أرسع

 اللغة التحدث جييدون والذين أكاديمي ا املتفوقون

 باللغة التحدث فصعوبة. بطالقة اإلنجليزية

 اجتامعي ا التكيف لعدم أسايس سبب اإلنجليزية

 يف االجتامعي والتفاعل للمشاركة أو وأكاديمي ا

 . األمريكي املجتمع

 التحصيل أنَّ  الدراسة هذه نتائج أوضحت كام

 بمساعدة مرتبط األجانب للطالب املرتفع الدرايس

 تقدمهم إىل يؤد ي مما األمريكيني، الطالب من أقراَّنم

 يقوموا مل الذين األجانب الطالب من أكثر اكاديمي ا

 . بذلك
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املشكالت "بعنوان (، 2010 دراسة )الداود،-

قبل التحاقهم  التي تواجه املرشحني لالبتعاث

 التي ، وهدفت إىل التعرف عىل أهم املشكالت"بالبعثة

بالبعثة  التحاقهم قبل لالبتعاث املرشحني تواجه

ملساعدة املسؤولني عن برنامج خادم احلرمني الرشيفني 

لالبتعاث اخلارجي يف التعرف عىل هذه املشكالت، 

لت  وذلك لدراستها وإجياد احللول املناسبة هلا. وتوصَّ

الدراسة إىل أنَّ أهم املشكالت هي صعوبة احلصول 

ث عىل تأشرية، وجود لبس يف إجراءات ما قبل االبتعا

وعدم وجود نظام واضح حيدد ما للمبتعث من 

حقوق، عدم معرفة متطلبات احلصول عىل قبول من 

اجلامعات والتأخر يف احلصول عىل القبول، غالء 

املعيشة يف بلد االبتعاث، اخلوف من عدم وجود وظيفة 

بعد العودة من البعثة. وفيام يتصل باملشكالت التي 

هيمنا يف هذا البحث تواجه املرشحة لالبتعاث وهذا ما 

إضافة للمشكالت السابقة مشكلة تأخري السفر بسبب 

 األوضاع األرسية.

العوامل التي " بعنوان(، 2014 دراسة )النعيم،-

تساعد الفتيات عىل تفضيل االبتعاث إىل الدول 

دراسة مطبقة عىل املبتعثات السعوديات يف  املتقدمة:

. "بريطانياواسرتاليا ومريكية ألالواليات املتحدة ا

العوامل التي تساعد  إىل وصفهذه الدراسة  وهدفت

الفتيات السعوديات عىل تفضيل االبتعاث إىل اخلارج. 

وحتدد الدراسة احلالية دول الواليات املتحدة وبريطانيا 

. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها واسرتاليا

هي عوامل الطرد األكاديمية يف بلد اإلرسال كانت أنَّ 

األقوى ومتثلت هذه العوامل يف سياسات القبول، 

حلية واختبارات ملحمدودية القبول يف اجلامعات ا

القبول إىل جانب التقديرات والدرجات التي ال تؤهل 

الطلبة للقبول يف تلك اجلامعات، كذلك اجلو العام 

فظ البريوقراطي والطرق التقليدية للتعليم، وعدم احملا

 أنَّ إىل الدراسة احلالية  وصلتتكام  .توفر التخصص

فرة يف بلدان االستقبال كالتعليم اعوامل اجلذب املتو

املميز اإلبداعي وتوفر النوعية اجليدة من التجهيزات، 

والوضع الوظيفي األفضل بعد التخرج إىل جانب 

خوض جتربة جديدة واكتساب لغة جديدة. وقد 

ل فرصة االبتعاث مث أضافت الدراسة احلالية نتيجة أنَّ 

للزوج أو األخ الذي مل تنطبق عليه رشوط االبتعاث 

قد يساعد عىل تغيري  االبتعاث وأنَّ  إلكامل تعليمه.

نظرة اآلخرين عن املرأة السعودية. كام أنه يمثل فرصة 

 .لتثبيت الفتاة قدرهتا عىل االعتامد عىل نفسها

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة مدى وعي 

بلهن ورغبتهن يف احلصول عىل الفتيات فيام يمس مستق

الرغبة يف "ا سبب تعليم مميز. وتؤكد هذه النتائج أيض  

الفتيات مللن  أنَّ مما يوضح  ،"االعتامد عىل النفس

سيطرة وحتكم اآلخرين يف مصريهن وكأَّنن آالت 

بدون عقل ال يستطعن التفكري وال التمييز بام ينفعهن، 

سيسهن التعامل معهن بدون احرتام ألحا جيريبل 
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ومشاعرهن ورغباهتن التي ال تتعارض مع الرشع 

 بيشء.

 االبتعاث أثر"، بعنوان (2015 دراسة )العنزي،-

وقد قامت الباحثة  "االجتامعية القيم بعض تغري يف

بإجراء مقارنة بني الطلبة السعوديني املبتعثني وطالب 

 عىل جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض، للتعرف

 للطلبة االجتامعية القيم تغيري عىل عاثاالبت تأثري مدى

 القيم بعض حتديد من خالل وذلك السعوديني،

 االستهالك،) االقتصادية القيم مثل: االجتامعية

 قبل اجلنسني بني الزوجة والعالقة اختيار ،(واالدخار

 الدراسة مشكلة تتمثل الوقت، حيث وقيمة الزواج،

 القيم بعض تغري يف يؤثر للخارج قد االبتعاث أنَّ  يف

لت الباحثة إىل عدد من  .السعوديني الطلبة لدى وتوصَّ

النتائج منها: عدم وجود فروق جوهرية بني الطالب 

املبتعثني وغري املبتعثني يف القيم االعتقادية، واالدخار، 

واالستهالك، والصدق، والصداقة، والنظرة للمرأة، 

واملالبس مما يدل عىل عدم تغري هذه القيم لدى 

طالب املبتعثني. كام كشفت الدراسة عن وجود ال

اختالفات جوهرية بني الطالب املبتعثني وغري املبتعثني 

يف القيم التعبدية، وقيم العمل، وتقبل اآلخر، 

ومساعدة اآلخرين، والتعاون واملشاركة، والعالقة بني 

اجلنسني قبل الزواج، واختيار الزوجة، والعالقة بني 

والعادات الغذائية، واحرتام األزواج، واالحرتام، 

الوقت، وقيم املرور لصالح الطالب املبتعثني، إذ كان 

ا  التغيري إجيابي ا يف هذه القيم. وكشفت الدراسة أيض 

عن وجود اختالفات جوهرية بني الطالب املبتعثني 

وغري املبتعثني يف القيم األخالقية، وقيم املعامالت، 

لصالح طالب  وحتمل املسؤولية، والقيم اجلاملية

جامعة امللك سعود، حيث كان التغيري سلبي ا لدى 

 الطالب املبتعثني.  

من العرض املوجز ألهم الدراسات السابقة التي  

أت يح للباحثة االطالع عليها، تبني أَّنا استفادت من 

يف  (2010) ودراسة الداود (1999) دراسة القعيد

املبتعثني  التعرف عىل أهم املشكالت التي تواجه الطلبة

يف الدول الغربية، كام استفادت الباحثة من دراسة 

مدى ارتباط التكيف  يف التعرف عىل (2001) الصغري

االجتامعي بمتغري العمر، احلالة االجتامعية، مدة 

اإلقامة يف اململكة، درجة اإلملام باللغة العربية، احلالة 

املالية، درجة التحصيل الدرايس، عدد األصدقاء من 

سعوديني، درجة املشاركة يف األنشطة الالصفية، ال

درجة اإلملام بعادات وتقاليد ونظم املجتمع السعودي، 

درجة عالقة الطالب الوافد باإلداريني وأعضاء هيئة 

، وهي تتشابه مع متغريات الدراسة احلالية، التدريس

كام استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف بناء 

ا دراسة  ، فقد أفادت POYRAZLI (2001)االستبانة. أمَّ

ىل إبحاجة الباحثة يف الكشف أنَّ الطالب األجانب 

التكيف مع متطلبات وجودهم يف إطار ثقافة جديدة، 

وتعلم جمموعة واسعة من األدوار تساعدهم عىل 
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التكيف. فعدم القدرة عىل التكيف قد تؤثر عىل نفسية 

الطالب وعىل صحته التي قد تشكل عقبات خطرية 

وقد اختلفت الدراسة  م حتقيق األهداف التعليمية.أما

يف أَّنا هتتم  (2014) احلالية عن دراسة النعيم

بموضوع التكيف، يف حني دراسة النعيم هتتم 

العوامل التي تساعد الفتيات السعوديات عىل تفضيل ب

كام استفادت الباحثة من دراسة  االبتعاث إىل اخلارج.

ن وجود اختالفات عيف أَّنا كشفت  (2015) العنزي

جوهرية بني الطالب املبتعثني وغري املبتعثني يف القيم 

األخالقية، وقيم املعامالت، وحتمل املسؤولية، والقيم 

اجلاملية لصالح طالب جامعة امللك سعود، حيث كان 

وبدون شك يف أنَّ ا لدى الطالب املبتعثني. التغيري سلبي  

طة تلك الدراسات ساعدت الباحثة يف تصميم خ

  الدراسة ويف إعداد االستبانة. 

 

ا: النظريات املفرسة للدراسة  سابعا

خيتلف تفسري التكيف باختالف املدارس النفسية 

ونظرة كل منها إىل اإلنسان واحلياة وطبيعة العالقات 

اإلنسانية. ويف القرن العرشين ظهرت ثالث نظريات 

رئيسة درست التكيف اإلنساين وذلك من خالل 

س نفسية وهي مدرسة التحليل النفيس، ثالث مدار

واملدرسة السلوكية، واملدرسة اإلنسانية وذلك عىل 

 اآليت:النحو 

 

 School of Psychoanalysisالنفيس مدرسة التحليل  -

الفرد يولد  أنَّ  – املدرسة هذه مؤسس –يرى فرويد 

احلياة عبارة عن سلسلة من  ا بغرائز ودوافع، وأنَّ مزود  

حباطات، إها إشباع للحاجات أو الرصاعات يعقب

الفرد يف رصاع بني دوافعه الشخصية التي  وعليه فإنَّ 

ال يقبلها املجتمع من جهة، واملطالب االجتامعية من 

التكيف إال إذا  حيصلجهة أخرى، وعليه فال 

استطاعت األنا التي تعمل وفق مبدأ الواقع عىل حتقيق 

نا األعىل بني متطلبات اهلو وحتذيرات األ ،التوازن

 واألناومقتضيات الواقع. أي حل الرصاع بني اهلو 

 األعىل.

  Behavioral school املدرسة السلوكية -

من ينظر االجتاه السلوكي ملفهوم التكيف 

رتباطات بني متغريات حسية واستجابات جسمية اال

وعقلية وانفعالية واجتامعية، واالجتاه السلوكي ينظر 

آلة ذاتية احلركة توجهها  إىل شخصية الفرد وكأَّنا

ضغوط بيئية وحوافز متغرية واستجابات تكيفية، 

ا يف النظرية ا أساسي  ويمثل مفهوم العادة مركز  

العادة مفهوم يعرب عن رابطة بني  أنَّ  بوصف ،السلوكية

مثري واستجابة، وبام أن العادات متعلمة ومكتسبة هلذا 

تكيفية يمكن استبدال العادات غري التكيفية بعادات 

 (.1997 )دسوقي،
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   Human School املدرسة اإلنسانية -

ا يف بناء الشخصية ا حموري  مفهوم الذات مفهوم   يعدُّ 

وكذا يف التكيف النفيس، ومفهوم الذات اإلجيايب يعرب 

عن صحته النفسية والتكيف النفيس، وأن تقبل الذات 

ت تقبل الذا ا بتقبل وقبول اآلخرين، ويعدُّ يرتبط موجب  

مفهوم  يف حني أنَّ  ،ا يف حتقيق التكيف أساسي  عامال  

الذات السلبي يعرب عن عدم التكيف لدى الفرد، كام 

تطابق مفهوم الذات الواقعية مع مفهوم الذات  أنَّ 

ي إىل التكيف والصحة النفسية، املثالية لدى الفرد يؤد  

وسوء التوافق   ي إىل القلق والتوتروعدم التطابق يؤد  

  .  (Spencer & Jeffrey. 1988, P.186) النفيس

يالحظ مما سبق أنَّ كل نظرية من النظريات السابقة 

ا لألساس الذي  ت التكيف من زاوية خاصة وفق  فرسَّ

اعتمدت عليه يف بناء فكرهتا، حيث ركزت كل نظرية 

عىل جانب من جوانب حياة اإلنسان، وبناء عىل اآلراء 

التكيف يعود إىل جمموعة  املختلفة هلذه النظريات فإنَّ 

 :النظريات هيمن العوامل مستخلصة من هذه 

عدم إشباع دوافعه وجلوئه لألساليب  -1

 الدفاعية.

مشاعر النقص والعجز واخلوف من   -2

 االنفصال عن املصادر التي يستمد منها األمان.

األفكار السلبية وغري الواقعية عن ذاته وعن  -3

لسيطرة عىل اآلخرين، والشعور بعدم القدرة عىل ا

 املواقف واألحداث.

الشعور باليأس، وانخفاض الشعور  -4

 بالكينونة.

وترى الباحثة أنَّ التفسريات التي أوردهتا كل 

نظرية من النظريات السابقة تساعد يف تقديم فهم 

جانب من جوانب التكيف. إال أنَّ االعتامد عىل 

إحداها ال يفرس األسباب التي تؤثر عىل التكيف لدى 

؛ ألنَّه ال يمكن فصل جوانب حياة اإلنسان عن الفرد

بعضها البعض، فتأثري النواحي البيولوجية ال تنفصل 

عن تأثري النواحي االجتامعية والنفسية، لذا من 

الرضوري عند حماولة فهم أسباب سوء التكيف األخذ 

يف االعتبار بكل وجهات النظر للوصول عىل فهم 

 كامل يساعد عىل حل املشكلة.  

ا سبق يتبني لنا أنَّ رحلة الطالبة للدراسة يف مم

اخلارج من أكثر العوامل املؤثرة يف الشخصية، حيث 

إنَّ األمر ال يقف عند اكتساب املعارف العلمية 

واخلربات فقط، بل يتعداه إىل التأثري النفيس 

واالجتامعي الناتج من الرصاع بني ثقافتني، ختف 

ىل التكيف معها حدته أو تزيد حسب قدرة الطالبة ع

 حسب ب عد الثقافة األمريكية وقرهبا.

وقد ذكر القعيد أنَّ الطلبة يمرون بأربع مراحل من 

التكيف عند ذهاهبم للدراسة يف اخلارج حسب 

 :التصنيف اآليت

: وتستغرق هذه املرحلة من مرحلة املتفرج -1

أسبوعني إىل شهر، وهي معروفة بأَّنا مرحلة 
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يش فيه الطالب، والتعرف استكشاف املحيط الذي يع

 عىل املظاهر السطحية جلوانب احلياة األمريكية.

: وتبدأ هذه املرحلة مرحلة التكيف مع احلياة-2

عند أغلب الطلبة عندما تبدأ الدراسة، وتستمر لعدة 

 "مليئة باملشكالت مثل -عادة–شهور، وهذه تكون 

مشكلة اللغة، ومشكلة التعرف عىل النظام التعليمي 

يكي، ونوعية االختبارات، واملتطلبات الدراسية، األمر

ومشكالت فهم وبناء العالقات مع الطلبة واألساتذة 

 األمريكيني.

: وتبدأ هذه املرحلة مشكلة التعود وقبول احلياة-3

عند أغلب الطلبة عند انقضاء األشهر الستة األوىل من 

احلياة يف أمريكا، ويعدُّ الطالب قد ألف احلياة 

د عليها، وأصبح لديه حصيلة مناسبة االجتامعي ة وتعوَّ

 من املعرفة االجتامعية واألكاديمية.

: وتتميز هذه مرحلة ما قبل الرجوع إىل الوطن-4

املرحلة عند أغلب الطلبة بتشكيل اجتاهات إجيابية عن 

احلياة األمريكية وبميول واضحة نحو االندماج فيها 

 (.1999: 271 )القعيد،

 

  ت املنهجيةثامناا: اإلجراءا

: تعدُّ هذه الدراسة دراسة وصفية نوع الدراسة -1 

Descriptive study  فقد اقتىض حتقيق أهداف الدراسة

واإلجابة عىل أسئلتها االستعانة باملناهج واألساليب 

املالئمة، وت عدُّ هذه الدراسة من الدراسات الوصفية 

ا،  ا دقيق  التي هتتم بدراسة الظاهرة ووصفها وصف 

ا كيفي ا وكمي ا، فالتعبري الكيفي وال تعبري عنها تعبري 

يصف الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع 

الظواهر املختلفة األخرى، واستخدمت الدراسة 

احلالية الدراسة الوصفية؛ لوجود تراث نظري 

 ودراسات سابقة تدعم موضوع البحث.

 Social: منهج املسح االجتامعي منهج الدراسة -2

Survey Methodology فمشكلة الدراسة وأهدافها ،

جعلت منهج املسح االجتامعي الشامل مناسب ا هلذه 

الدراسة، الذي هيتم بدراسة كافة أفراد جمتمع البحث، 

وذلك يف حدود الوقت واجلهد واإلمكانات املتوافرة 

 لدى الباحثة.

 من الدراسة جمتمع يتكون: جمتمع الدراسة -3

 بام اجلامعية املراحل خمتلف من السعوديات املبتعثات

 واملاجستري والبكالوريوس اللغة دراسة ذلك يف

عت  وقدوالدكتوراه،  ز  إلكرتونية عن طريق  استبانةو 

(، حيث SACMامللحقية الثقافية السعودية يف واشنطن )

 Monkey Surveyجرى وضع االستبانة عىل برنامج 

ثمَّ  التابع للملحقية، ومن Face Bookووضعها عىل 

إرسال رسائل إلكرتونية للطالبات للدخول للموقع 

 وتعبئة االستبانة.

بلغ املجموع الكيل للمبتعثات السعوديات يف 

طالبة مبتعثة، (21039) الواليات املتحدة األمريكية

 [vn]  التي الصحيحة االستبانات حجموبلغ 
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 (564) العينة رشوط عليها وتنطبقاسرتجاعها 

ل للباحثة إال هذا العدد عىل حيث مل يص استبانة،

الرغم من تكرار إرسال رسائل إلكرتونية للطالبات 

 من كبري عدد تدبعِ ست  ا  من ِقبل امللحقية، كام 

 عىل مبتعثة املفردة لكون أو، اكتامهلا لعدم االستبانات

 .اخلاص حساهبا

 

  مجع البيانات-4

جرى إعداد أداة مجع البيانات )االستبانة -

Questionnaire وهي الوسيلة األنسب جلمع البيانات ،)

مت  م  الالزمة لإلجابة عىل أسئلة الدراسة، وص 

ا ألهداف الدراسة وأسئلتها،  صحيفة االستبانة وفق 

وعىل أساس الرتاكمية التي جرى احلصول عليها من 

القراءات النظرية يف إطار موضوع البحث، التي 

دة احتوت عىل جمموعة من األسئلة املغلقة املزوَّ 

بإجاباهتا، وي طلب من املبحوثة اإلجابة حسب ما تراه 

مناسب ا هلا وينطبق عىل واقعها، واشتملت االستبانة 

عىل قسمني: اشتمل القسم األول عىل البيانات 

 األولية، واشتمل القسم الثاين عىل أسئلة الدراسة.

قامت الباحثة بتطوير جمموعة من العبارات -

من ثالثة الذي يتكون  لقياس التكيف االجتامعي

 :أبعاد

، 1) : ويتضمن العبارات رقماالجتامعي البعد-1

2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24.) 

، 25) : ويتضمن العبارات رقمالنفيس البعد-2

26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،

36 ،37 ،38 ،39 ،40، 41 ،42.) 

: : ويتضمن العبارات رقماألكاديمي البعد-3

(44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51.) 

عت االستبانة إلكرتوني ا عىل الطالبات - ز  و 

املبتعثات عن طريق امللحقية الثقافية السعودية يف 

 Monkeyالواليات املتحدة األمريكية باستخدام برنامج 

Survey ِضع عىل التابع للملحقية  Face book، ومن ثم و 

ع عىل املبتعثات كافة. ز   وو 

جرى التحقق من صدق األداة عن طريق الصدق 

، وذلك بعرض االستبانة عىل Face Validityالظاهري 

جمموعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني 

واملتخصصات يف كلية اآلداب قسم الدراسات 

عة االجتامعية، وكلية الرتبية قسم علم النفس بجام

امللك سعود؛ للتأكد من دقة أسئلة االستبانة يف قياس 

املتغريات املراد قياسها، وأ جريت بعض التعديالت 

عليها، سواء  يف صياغة بعض املفردات، أو حذف 

 البعض اآلخر، وإضافة مفردات جديدة.

  :جماالت الدراسة-5

 خيتص بالطالبات السعوديات: املجال البرشي-

ة من اململكة العربية السعودية عىل بعثة رئيساملبتعثات 

برنامج خادم احلرمني الرشيفني غري املرافقات 

للدراسة يف ألزواجهن أو موجودات مع ذوهين، 
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   .(21039 طالبة)البالغ عددها  مريكيةألا امعاتاجل

خيتص بالسعوديات املبتعثات إىل : املجال املكاين- 

مللحقية الواليات املتحدة األمريكية واملسجالت يف ا

(، وقد حرصت الباحثة عىل SACMالثقافية السعودية )

احلصول عىل موافقة من وكالة االبتعاث يف وزارة 

التعليم العايل لتسهيل مهمة مجع البيانات من خالل 

امللحقية، حيث جرى التواصل مع امللحقية جلمع 

                                البيانات من خالل االستبانة اإللكرتونية.

يف العام تطبيق الدراسة  جرى: املجال الزمني-

 هـ(.1439-1438 اجلامعي

   

ا: نتائج الدراسة  تاسعا

 التي النتائج ييل سوف تستعرض الباحثة أهم فيام

التحليل اإلحصائي  نتيجة إليها التوصل جرى

 اجلداول بوساطة عرض وسيتم أوال  . للبيانات

 ،عينة البحثخصائص أفراد  أهم البسيطة التكرارية

 البحث، متغريات من متغري كل إيراد طريق عن وذلك

 هذه من متغري كل فئات حسب ثاتاملبحو وتصنيف

 النسب ذكر اجلزء هذا يف نتجاوز ولن املتغريات،

 توزيع نرى أن نستطيع خالهلا من املئوية، والتي

ا ثاني   سيجرياملتغريات. ثم  هذه فئات عىلات املبحوث

تأثريات الثنائية بني املتغريات عرض العالقات وال

 املستقلة ومستوى التكيف االجتامعي لدى الطالبات.

مت فئات العمر إىل   :ثالث فئات هيوقد ق س 

وأ عطيت  25 سن إىل 21 فئة األوىل: من سنال -

 . (1) يف اجلدول رقم

عطيت وأ   29إىل سن  26 الفئة الثانية: من سن -

 .(2) يف اجلدول رقم

عطيت وأ   43 إىل سن 30 من سنالثة: الفئة الث -

 .(3) يف اجلدول رقم

 

  الدراسةخصائص أفراد عينة  :أوالا  -

 العمر-1

 العمر حسب املبحوثات تصنيف(. 1) اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرارات فئات العمر

1 168 29,7% 

2 228 40,4 % 

3 167 28 % 

 %99,8 564 املجموع

 

 اوفق   اتاملبحوث زيعتو (1رقم ) اجلدول يبني

 اجلدول الواردة يف البيانات إىل وبالنظر ألعامرهن،

 ترتاوح اتاملبحوث نصف من يقارب ما أنَّ  يالحظ

 اليتال اتاملبحوث سنة، ويمثل 29-26 بنين أعامره

 جمموع من % 29 عىل يربو ما سنة 26 عن نأعامره تقل

 30 عن نأعامره تزيد اليتال أولئك اأمَّ  ،اتاملبحوث

 %.28 فيمثلن سنة
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  احلالة االجتامعية -2

 .االجتامعية احلالة حسب املبحوثات تصنيف(. 2) اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرارات احلالة االجتامعية

 % 40,4 228 غري متزوجة

 % 59,5 336 متزوجة

 % 99,8 564 املجموع

 % 2 1 القيم املفقودة

 

 حسب تاملبحوثا يبني اجلدول السابق توزيع

 عىل يربو املتزوجات   ما متثل حالتهن االجتامعية، إذ

ومثَّلت غري  املبحوثات، جمموع من% 59,5

 جمموع املبحوثات. من  %%4,40 نسبته ما املتزوجات

                   

  مدة اإلقامة يف الواليات املتحدة األمريكية-3  

يف مدة اإلقامة  حسب املبحوثات تصنيف (.3) رقم اجلدول

 .الواليات املتحدة األمريكية

 النسبة املئوية التكرارات مدة اإلقامة

1 72 12,7% 

2 72 12,7% 

3 180 31,9% 

4 144 25,5% 

5 36 6,4% 

6 24 4,2% 

10 12 2,1% 

17 12 2,1% 

 %97,7 552 املجموع

توزيع املبحوثات حسب  (3) رقم يوضح جدول

حيث متثل  ،مريكيةألمدة اإلقامة يف الواليات املتحدة ا

من  50%ما يربو عىل املدة من ثالث إىل أربع سنوات 

املدة من  تلاملبحوثات، ومثَّ مدة اإلقامة لباقي جمموع 

مدة اإلقامة من جمموع  %25 ما نسبتهسنة إىل سنتني 

 املبحوثات.لباقي 

 

 درجة التحصيل األكاديمي-4

ل درجة التحصي حسب املبحوثات تصنيف(. 4) اجلدول رقم

 .األكاديمي

 النسبة املئوية التكرارات درجة التحصيل

 %23,4 132 منخفض

 %31,9 180 متوسط

 %42,5 240 مرتفع

 %97,7 552 املجموع

 

توزيع املبحوثات حسب  (4) رقم دولاجليوضح 

املستوى املنخفض  مثَّل إذ ،درجة التحصيل األكاديمي

من جمموع درجة التحصيل  %23,4 يساويما 

 ما نسبتهاملستوى املتوسط ل ات، ومثَّ لمبحوثل

، لمبحوثاتدرجة التحصيل لمن جمموع  31,9%

من جمموع  %42,5 ما نسبتهملرتفع ل املستوى اومثَّ 

مما يدل عىل ارتفاع  درجة التحصيل للمبحوثات،

  مستوى التحصيل لدى أغلب مفردات العينة.
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  إتقان اللغة اإلنجليزية -5

 .درجة إتقان اللغة اإلنجليزية حسب بحوثاتامل تصنيف(. 5) اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرارات درجة التحصيل

 %53,1 300 منخفض

 %44,6 252 مرتفع

 %97,7 552 املجموع

 

توزيع املبحوثات حسب ( 5) رقميوضح جدول 

املستوى  مثَّل إذ ،نجليزيةإلدرجة اتقان اللغة ا

من جمموع درجة  %53,1 يساويما املنخفض 

ما  ملرتفعل املستوى المبحوثات، ومثَّ لتحصيل ال

من جمموع درجة التحصيل  %44,6 نسبته

تقان اللغة مما يدل عىل انخفاض مستوى إ للمبحوثات،

 لدى أغلب مفردات العينة. نجليزيةإلا
 

ثانياا: العالقات والتأثريات الثنائية بني أبعاد 

  التكيف االجتامعي واملتغريات الشخصية

  جتامعيالبعد اال-أ

   

 Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  (.6) اجلدول رقم 

 للبعد االجتامعي وارتباطه بالعمر 

  
البعد  العمر

 االجتامعي   

 ارتباط بريسون العمر
Pearson Correlation 
 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 
1 

0.188 

 

 

البعد 

 االجتامعي

 

 
0.001 

 ارتباط بريسون
Pearson Correlation 
 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

0.188. 

0.001 

1 

وجود ارتباط دال  (6) يتضح من جدول رقم

إحصائي ا بني البعد االجتامعي وعمر الطالبة املبتعثة 

باملوجب، فكلام زاد العمر زاد استقرارها اجتامعي ا 

 .( 0,001) بدرجة املعنوية عالية عند

 

 ومتغري احلالة االجتامعية                                   االجتامعي للمبتعثات  البعد العالقة بني( 7)اجلدول رقم 

 لعينتني مستقلتني )متزوجات وغري متزوجات(. "ت"باستخدام اختبار 

 البعد االجتامعي 
 

 قيمة ت

T 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

 مل يسبق هلا الزواج احلالة االجتامعية

 متزوجة

-2.1 

-2.2 

81,5  

85,3 

0,03 

0,02 

-8.3 

-8.3 

 

 

 "ت"أنَّ قيمة  (7) يتبني من معطيات اجلدول رقم

، بالسالب وهذا يعني أنَّ فئة  2.1-) بلغت

املتزوجات ختتلف يف استقرارها اجتامعي ا عن فئة غري 

؛ ألنَّ (0,03) لغتاملتزوجات بدرجة معنوية ب
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املبتعثة التي معها أرسهتا )زوجها وأوالدها(، ومن ثمَّ 

تكون أكثر استقرار من الناحية االجتامعية مقارنة 

 باملبتعثة بمفردها. 

 

 

 .للبعد االجتامعي وارتباطه بعدد سنوات الدراسة Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  (8) اجلدول رقم

 عدد سنوات الدراسة عيالبعد االجتام  

 ارتباط بريسون البعد االجتامعي 

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,132 

 عدد سنوات الدراسة

 

 

 
0,001 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,132 

_____________ 

0,001 
1 

  

وجود ارتباط دال  (8) جلدول رقميتبني من ا

إحصائي ا بني البعد االجتامعي وعدد سنوات الدراسة 

للمبتعثة باملوجب، فكلام زادت سنوات الدراسة زاد 

 استقرارها اجتامعي ا بدرجة املعنوية عالية عند

(0,001.) 

 

 تباطها بدرجة التحصيل األكاديمي   للبعد االجتامعي وار Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(9) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي التكيف االجتامعي  

 ارتباط بريسون البعد االجتامعي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,115 

 

 

 درجة التحصيل األكاديمي

 

 
0,001 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 نياملعنوية عند طرف

Sig. (2-taied) 

0,115 

____________ 

0,001 

1 

  

وجود ارتباط دال  (9) يتبني من اجلدول رقم

إحصائي ا بني البعد االجتامعي ودرجة التحصيل 

األكاديمي للطالبة املبتعثة باملوجب، فكلام ارتفعت 

درجة حتصيلها األكاديمي كلام زاد استقرارها اجتامعي ا 

 (.0,001) دبدرجة املعنوية عالية عن
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   البعد النفيس-ب

 

 .للبعد النفيس وارتباطه بالعمر  Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(10) اجلدول رقم

 العمر البعد النفيس  

 ارتباط بريسون البعد النفيس

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

1 
0,136 

 

 العمر

  
 

 
0,01 

 ط بريسونارتبا

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,136 

0,01 
1 

  

وجود ارتباط دال  (10) يتبني من اجلدول رقم

وعمر الطالبة املبتعثة  إحصائي ا بني البعد النفيس

باملوجب، فكلام زاد العمر زاد استقرارها نفسي ا بدرجة 

 (.0,01) املعنوية عالية عند

 

لعينتني مستقلتني  "ت"ومتغري احلالة االجتامعية  باستخدام اختبار  للمبتعثات  البعد النفيسالعالقة بني(. 11) رقم  اجلدول

 .)متزوجات وغري متزوجات(

 

 البعد النفيس 
 

 قيمة ت

T 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

احلالة 

 االجتامعية
 ق هلا الزواجمل يسب

 متزوجة

-7,2 

-9,6 

 

71,8 

70,8 

0,001 

0,001 

-9,1 

-9,1 

         

أنَّ قيمة  (11) يتبني من معطيات اجلدول رقم

، بالسالب وهذا يعني أنَّ فئة (7,2-) بلغت "ت"

املتزوجات ختتلف يف استقرارها نفسي ا عن فئة غري 

؛ ألنَّ (0,001) املتزوجات بدرجة معنوية بلغت

ثة التي معها أرسهتا )زوجها وأوالدها(، ومن ثمَّ املبتع

 تكون أكثر استقرار نفيس مقارنة باملبتعثة بمفردها. 
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  .للبعد النفيس وارتباطه بعدد سنوات الدراسة Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(12) اجلدول رقم

 عدد سنوات الدراسة البعد النفيس  

 سونارتباط بري البعد النفيس 

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,155 

 عدد سنوات الدراسة

 

 

 
0,03 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

0,155 

0,03 

1 

  

وجود ارتباط دال  (12) يتبني من اجلدول رقم

وات الدراسة إحصائي ا بني البعد النفيس وعدد سن

للمبتعثة باملوجب، فكلام زادت سنوات الدراسة زاد 

 .(0,03) عنداستقرارها نفسي ا بدرجة معنوية 

 

 

 للبعد النفيس وارتباطه بدرجة التحصيل األكاديمي Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  (.13) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي البعد النفيس  

 ارتباط بريسون يسالبعد النف

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,268 

 

 

 درجة التحصيل األكاديمي

 

 
0,001 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,268 

0,001 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (13) يتبني من اجلدول رقم

 البعد النفيس ودرجة التحصيل إحصائي ا بني

األكاديمي لطالبة املبتعثة باملوجب، فكلام ارتفعت 

اهتا كلام انعكس عىل استقرارها نفسي ا بدرجة ـــدرج

 (.0,001) املعنوية عالية عند
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  البعد األكاديمي-ب

 

 .طه بالعمر للبعد األكاديمي وارتبا Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(14) اجلدول رقم

 العمر البعد األكاديمي  

 ارتباط بريسون البعد األكاديمي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,147 

 

 العمر

  
 

 
0,01 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,147 

0,01 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (14) يتبني من جدول رقم

إحصائي ا بني البعد األكاديمي وعمر الطالبة املبتعثة 

باملوجب، فكلام زاد العمر ارتفع مستواها األكاديمي؛ 

ا بدرج ا تصبح غالب ا أكثر نضج  ة املعنوية عالية ــألَّنَّ

 (.0,01) عند

 

 

لعينتني مستقلتني  "ت"باستخدام اختبار   ة االجتامعية  ومتغري احلالللمبتعثات   البعد األكاديميالعالقة بني (.15) اجلدول رقم

 .)متزوجات وغري متزوجات(

 

البعد 

 األكاديمي 

 
 قيمة ت

T 

املتوسط 

 احلسايب

Mean 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

احلالة 

 االجتامعية

 مل يسبق هلا الزواج

 متزوجة

5,5- 

5,4- 

30,3  

 33.8 

0.001 

0.001 

3,4- 

3,4- 

         

قيمة  أنَّ  (15) من معطيات اجلدول رقم يتبني

فئة  ، بالسالب وهذا يعني أنَّ (5,5-) بلغت "ت"

املتزوجات ختتلف يف مستواها األكاديمي عن فئة غري 

 ؛ ألنَّ (0,001) املتزوجات بدرجة معنوية بلغت

 ومن ثمَّ  ،املبتعثة التي معها أرسهتا )زوجها وأوالدها(

 ةنفسيوال من الناحية االجتامعية  اأكثر استقرار  تكون 
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مما ينعكس عىل مستواها  ،مقارنة باملبتعثة بمفردها

 األكاديمي. 

 

 

 .للبعد األكاديمي وارتباطه بعدد سنوات الدراسة  Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون   (.16) اجلدول رقم

 عدد سنوات الدراسة البعد األكاديمي  

 ارتباط بريسون األكاديمي  البعد

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,197 

 عدد سنوات الدراسة

 

 

 
0,000 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,197 

0,000 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (16) يتبني من اجلدول رقم

بني البعد األكاديمي وعدد سنوات الدراسة  إحصائي ا

للمبتعثة باملوجب، فكلام زادت سنوات الدراسة ارتفع 

ا قد تكون تكيفت مع أنظمة  مستواها األكاديمي؛ ألَّنَّ

 (.0,000) عنداجلامعة بدرجة املعنوية 

 

 

 .باطه بدرجة التحصيل األكاديميللبعد األكاديمي وارت Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  ( .17) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي البعد األكاديمي  

 ارتباط بريسون البعد األكاديمي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,283 

 

 

 درجة التحصيل األكاديمي

 

 
0,000 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,283 

0,000 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (17) يتبني من اجلدول رقم

إحصائي ا بني البعد األكاديمي ودرجة التحصيل 

األكاديمي للطالبة املبتعثة باملوجب، فكلام ارتفعت 

درجاهتا كلام ارتفع مستواها األكاديمي بدرجة املعنوية 

 (.0,000) عالية عند
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 مستوى بني الثنائية التأثرياتو ثالثاا: العالقات

الطالبات  االجتامعي واملتغريات األخرى لدى التكيف

 :املبتعثات

 املزدوجة واملعامالت اجلداول استخدام جرى

 من متغري كل بني العالقة لتحديد املناسبة اإلحصائية

 التابع، وهو التكيف واملتغري املتغريات املستقلة

 االجتامعي.

 

 

 . One Way Anova)حتليل التباين األحادي ) يوضح العالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات ومتغري العمر .(18) اجلدول رقم

 التكيف االجتامعي
 جمموع املربعات

Sum of squares 

 درجة احلرية

Df 

 متوسط املربعات

Mean square 

قيمة ف 

 املحسوبة

F 

 درجة املعنوية

Sig 

 بني املجموعات

Between Groups 

1,5165 2 5,2582 3,9 0,019 

 داخل املجموعات

Within Groups 

3634 561 8,647 - - 

 - - - 147 7,3167 املجموع

  

التباين بني املجموعات  (18) دول رقماجل يبني

لدى مستوى التكيف االجتامعي وداخل املجموعات 

، واهلدف من حتليل التباين هو وعالقته بمتغري العمر

داللة  وك اختالف جوهري ذمعرفة ما إذا كان هنا

لدى  الفئات العمرية الثالثإحصائية بني متوسطات 

هلذا أظهر اجلدول أعاله . ومستوى التكيف االجتامعي

 جمموع املربعات بني املجموعات يبلغ املتغري أنَّ 

 وجمموع املربعات داخل املجموعات يبلغ ،(1,5165)

املجموعات  املربعات داخل، ويعد جمموع (3634)

رب مفردات الدراسة يقلل من تأثري ك   إال أنَّ  ،اا نسبي  ري  كب

الفئات العمرية  ألنَّ  ؛(2) ذلك. وتبلغ درجة احلرية

( و)ك( 1-ودرجة احلرية= )ك قسمت إىل ثالث فئات،

 ت، أما درجات احلرية للمجموعالفئاتعني عدد 

ودرجة احلرية داخل  ،(563=1-564( )1-)ن فبلغت

 عدد مفردات الدراسة نَّ أل ؛(561) الفئات بلغت

 (.561=3-564( )3-ن) 564)ن( 

، (5,2582) الفئاتكام بلغ متوسط املربعات بني 

 الفئاتيف حني بلغ متوسط املربعات داخل 

ا مقارنة ، وقد يبدو هذا الرقم صغري  (8,647)

؛ ويرجع ذلك كام ذكرنا فئاتبمتوسط املربعات بني ال
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يف د أسهم هذا قا لكرب حجم مفردات الدراسة، وسابق  

، مما يدل عىل أن (3,9) املحسوبة (ف)أن تبلغ قيمة 

ا بني املجموعات بدرجة معنوية عالية هناك اختالف  

نستطيع التعرف عىل أي  ىوحت .(0,019) بلغت

ا،  استخدام قياس  جرىفقد املجموعات أكثر تكيف 

Tukey يف  ملعرفة أي املجموعات ختتلف فيام بينها

 .تامعي ملتغري العمرمستوى التكيف االج

 

 

 .( بني الفئات العمرية ملتغري التكيف االجتامعيTukeyيوضح حتليل التوكي ) (. 19) اجلدول رقم

 املتغريات

Dependent variables 

 الفئة

 العمرية

 الفئة 

 العمرية

 متوسط االختالفات

Mean Difference 

 درجة املعنوية

Sig 

 

 التكيف االجتامعي

 

1 2 -7,1 0.01 

 3 -4,5 0.01 

2 3 -6,1 0.78 

         

الطالبات  االختالفات بني (19) دول رقماجل يبني

 ويبني، التكيف االجتامعيفيام يتعلق بمتغري  املبتعثات

-21) الواقعة بني (1) رقم الفئة العمريةالفروق بني 

-26) الواقعة بني (2) رقم فئة العمريةوبني ال (25

-) نيالفئتسط االختالف بني متو أنَّ وقد تبني ، (29

مما يعني أن هناك  ،(2) الفئة رقملصالح  (7,1

بني  التكيف االجتامعياختالفات واضحة يف مستوى 

 بلغ إذ ،، واالختالف معنوي ذو داللة إحصائيةالفئتني

وهذا يعني أنَّ الطالبات يف الفئة العمرية  ،(0,01)

ا، وقد يرجع ذلك إىل أنَّ  (2) رقم الطالبة يف أكثر تكيف 

ا، وربام كانت متزوجة  هذه املرحلة العمرية أكثر نضج 

 فئة العمريةملقارنة بني الاأما ومعها أرسهتا يف اخلارج. 

 الواقعة بنيوهي  (3) رقمالعمرية ة فئوال (1)رقم 

يف الفئتني متوسط االختالف بني  نجد أنَّ ف (30-43)

، بدرجة (5,4) بلغ التكيف االجتامعيمستوى 

ا الثالثة الفئة العمرية ف ،(0,01) ةمعنوي أكثر نضج 

واستقاللية من الفئة العمرية األوىل، وقد انعكس هذا 

عىل مستوى التكيف االجتامعي هلا، وهذا ما وضحه 

 . (2رقم ) اجلدول

العمريتني  الفئتنيمقارنة متوسط االختالف بني أما 

 ،(1,6-) نجد أنه يبلغف (3) رقم فئةوال (2) رقم

التكيف يف مستوى  ال يوجد اختالف هني أنوهذا يع
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ال يوجد اختالف معنوي وتني، فئبني ال االجتامعي

ان يف سن النضج والزواج  هام.بين فكلٌّ من الفئتني يعدَّ

  .حتمل املسؤولياتو

 

 

لعينتني مستقلتني  "ت"باستخدام اختبار  ومتغري احلالة االجتامعيةالعالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات  (. 20) اجلدول رقم

 .)متزوجات وغري متزوجات(

 املتغريات

Variables 

 قيمة ت

T 

 درجة احلرية

df 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

 20,1- 0,000 562 9,8  التكيف

 

أن قيمة  (20) من معطيات اجلدول رقم يتبني

 فئة املتزوجات ، وهذا يعني أنَّ (9,8) بلغت "ت"

ختتلف يف تكيفها االجتامعي عن فئة غري املتزوجات 

املبتعثة التي معها  ؛ ألنَّ (000) بدرجة معنوية بلغت

ا تكون أكثر استقرار   ،أرسهتا )زوجها وأوالدها(

 ا مقارنة باملبتعثة بمفردها. وتكيف  

 

حتليل التباين   الواليات املتحدة األمريكيةالعالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات ومتغري مدة اإلقامة يف (.21) اجلدول رقم

 One Way Anova)األحادي )

 التكيف االجتامعي
 جمموع املربعات

Sum of squares 

 درجة احلرية

df 

 متوسط املربعات

Mean square 

قيمة ف 

 املحسوبة

F 

 درجة املعنوية

Sig 

 بني املجموعات

Between Groups 

7,42417 7 6,6059  2,10 0,000 

 املجموعات داخل

Within Groups 

4,320357 544 8,588 - - 

 - - - 551 1,362775 املجموع

 

التباين بني املجموعات  (21) دول رقماجل يبني

وداخل املجموعات ملستوى التكيف االجتامعي 

يف الواليات املتحدة  مدة اإلقامةوعالقته بمتغري 

إذا واهلدف من حتليل التباين هو معرفة ما  ،مريكيةاأل
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داللة إحصائية بني  وكان هناك اختالف جوهري ذ

ملستوى  مدة اإلقامة ملفردات الدراسةمتوسطات 

هلذا املتغري نجد أن جمموع و ،التكيف االجتامعي

 ،(7,42417) املربعات بني املجموعات يبلغ

 وجمموع املربعات داخل املجموعات يبلغ 

، ويعد جمموع املربعات داخل ( 4,320357)

ات كبريا  نسبيا  إال أن كرب عدد مفردات املجموع

 ؛(7) الدراسة يقلل من تأثري ذلك. وتبلغ درجة احلرية

فئات، كام بلغ  ثامنإىل قسمت ألن الفئات العمرية 

، يف حني (6,6059) متوسط املربعات بني الفئات

، وقد (8,588) بلغ متوسط املربعات داخل الفئات

سط املربعات بني يبدو هذا الرقم صغريا  مقارنة بمتو

لكرب حجم  -كام ذكرنا سابقا  -الفئات؛ ويرجع ذلك 

يف أن تبلغ قيمة ف هذا  قد أسهممفردات الدراسة، و

، مما يدل عىل أن هناك اختالفا  بني (2,10) املحسوبة

، (0,000) املجموعات بدرجة معنوية عالية بلغت

فكلام زادت مدة اإلقامة زاد مستوى التكيف 

 االجتامعي.

 

 مريكيةمدة اإلقامة يف الواليات املتحدة األللتكيف االجتامعي وارتباطه ب Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(22) دول رقمج

 مدة اإلقامة التكيف االجتامعي  

 ارتباط بريسون التكيف االجتامعي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,081 

 

 

 إلقامةمدة ا

 

 
0,05 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,081 

0,05 

 

1 

 

       

 

وجود ارتباط دال  (22) يتضح من جدول رقم

إحصائيا  بني مستوى التكيف االجتامعي ومدة اإلقامة 

باملوجب، فكلام زادت  مريكيةالواليات املتحدة األيف 

مة زاد مستوى التكيف االجتامعي بدرجة مدة اإلقا

 .(0,05) املعنوية عالية عند
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 العالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات ومتغري درجة التحصيل األكاديمي .(23) جدول رقم

 One Way Anova)حتليل التباين األحادي )

 التكيف االجتامعي
 جمموع املربعات

Sum of squares 

 درجة احلرية

Df 

 املربعاتمتوسط 

Mean square 

قيمة ف 

 املحسوبة

F 

درجة 

 املعنوية

Sig 

 بني املجموعات

Between Groups 

7,3466 2 3,1733 2,6 0,072 

 داخل املجموعات

Within Groups 

4,359308 549 4,654 - - 

 - - - 551 1,362775 املجموع

 

التباين بني املجموعات  (23) اجلدول رقم يبني

ملستوى التكيف االجتامعي وداخل املجموعات 

وعالقته بمتغري درجة التحصيل األكاديمي، واهلدف 

ما إذا كان هناك اختالف  من حتليل التباين هو معرفة

داللة إحصائية بني متوسطات درجة  وجوهري ذ

التحصيل األكاديمي ملفردات الدراسة ملستوى 

جمموع املربعات بني  أنَّ قد تبني التكيف االجتامعي. و

املربعات  ، وجمموع( 7,3466) يبلغوعات املجم

جمموع  ، ويعدُّ (4,359308) داخل املجموعات يبلغ

كرب عدد  ا إال أنَّ ا نسبي  املربعات داخل املجموعات كبري  

مفردات الدراسة يقلل من تأثري ذلك. وتبلغ درجة 

 درجات التحصيل قسمت إىل ثالث ألنَّ  ؛(2) احلرية

 بني الفئات فئات، كام بلغ متوسط املربعات

، يف حني بلغ متوسط املربعات داخل (3,1733)

اكام ذكرنا -، ويرجع ذلك (4,654) الفئات  -سابق 

يف أن قد أسهم هذا حجم مفردات الدراسة، و لكرب

عىل أن  ، مما يدلُّ (2,6) املحسوبة (ف)تبلغ قيمة 

ا بني املجموعات بدرجة معنوية عالية هناك اختالف  

ارتفعت درجة التحصيل  فكلام (.0,072) بلغت

 زاد مستوى التكيف االجتامعي. األكاديمي
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 .للتكيف االجتامعي وارتباطه بالتحصيل األكاديمي Pearson Correlationيبني معامل ارتباط بريسون  . (24) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي التكيف االجتامعي  

 التكيف االجتامعي

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 
  

1 

 

 

  

0,058 

 

0,01 

 األكاديميدرجة التحصيل 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

0,058 

 

0,01 

1 

 

         

 

يتبني من اجلدول السابق وجود ارتباط دال 

امعي ودرجة إحصائي ا بني مستوى التكيف االجت

التحصيل األكاديمي باملوجب، فكلام ارتفعت درجة 

حتصيل الطالبة األكاديمي زاد مستوى تكيفها 

 (.0,01) االجتامعي بدرجة املعنوية عالية عند

 

 

 ومتغري إتقان اللغة اإلنجليزية العالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات يبني (. 25) اجلدول رقم

 ."ت"باستخدام اختبار                          

 املتغريات

Variables 

 قيمة ت

t 

 درجة احلرية

Df 

 Mean اختالف املتوسطات Sig درجة املعنوية

Difference 

 6,1 0,005 550 2,8 التكيف

 

أن قيمة  (25) يتبني من معطيات اجلدول رقم

، وهذا يعني أنَّ فئة الطالبات غري (2,8) بلغت  "ت"

جليزية ختتلف يف تكيفها االجتامعي املتقنات للغة اإلن

لصالح فئة الطالبات املتقنات اللغة اإلنجليزية بدرجة 

، وقد يرجع ذلك إىل أنَّ (0,005) معنوية عالية بلغت

املبتعثة التي أتقنت اللغة اإلنجليزية تستطيع التواصل 

بسهولة مع اآلخرين، ويساعدها ذلك عىل تكوين 

ا باستقاللية، مما يرفع عالقات اجتامعية، وإدارة أموره

 من مستوى تكيفها االجتامعي. 
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 اخلالصة والتوصيات

 العالقة بنيالتعرف عىل سعت الدراسة إىل  

وعدة متغريات التكيف االجتامعي للطالبات املبتعثات 

لت نتائج الدراسة إىل ما ييل  :وقد توصَّ

هناك عالقة طردية بني عمر املبتعثة ومستوى  -1 

عي، فكلام زاد عمر الطالبة املبتعثة كلام تكيفها االجتام

ارتفع مستوى تكيفها، وذلك بمقارنة الفئة العمرية 

وقد يرجع األوىل مع الفئات العمرية الثانية والثالثة، 

ا ذلك  يف هذه املرحلة  املبتعثة إىل أنَّ كام ذكرنا سابق 

وقد تكون متزوجة ومع أرسهتا  ،االعمرية أكثر نضج  

نعكس عىل درجة تكيفها، وهذه ، مما ايف اخلارج

النتيجة تتفق مع معطيات مدرسة التحليل النفيس التي 

هي أسلوب الفرد الذي تبنت فكرة أنَّ الشخصية 

فالشخصية املتكيفة يستخدمه من أجل حتقيق التوافق، 

من وجهة نظر هذه املدرسة هي التي يكون لدهيا تنظيم 

نفتحة موجه للحياة، وأن تكون مستقبلة لآلخرين وم

وعىل درجة عالية من النضج، وبدون شك أن عمر 

الطالبة له عالقة بدرجة نضجها، كام ختتلف هذه 

 ، إذ(2001)النتيجة عن إحدى نتائج دراسة الصغري 

مستوى التكيف االجتامعي  أنَّ أوضحت نتائج دراسته 

الطالب، ويف هذا إجابة عىل عمر  يزداد كلام قلَّ 

ارتباط ذو داللة  هل يوجد السؤال األول وهو:

إحصائية بني درجة التكيف االجتامعي وعمر 

 الطالبات؟

فئة املتزوجات ختتلف يف تكيفها االجتامعي  أنَّ  -2

 عن فئة غري املتزوجات بدرجة معنوية عالية بلغت

، وذلك قد يعود إىل أن املبتعثة التي تكون مع (0,01)

مقارنة  اا وتكيف  أكثر استقرار   ،أرسهتا )زوجها وأوالدها(

 السؤال الثاينمع املبتعثة بمفردها، ويف هذا إجابة عىل 

وهو: هل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني درجة 

 التكيف االجتامعي واحلالة االجتامعية للطالبات؟ 

ا بني مستوى التكيف وجود ارتباط دال إحصائي  -3

االجتامعي ومدة اإلقامة يف الواليات املتحدة 

مستوى  ارتفع زادت مدة اإلقامة مريكية، فكلامألا

 التكيف االجتامعي بدرجة معنوية عالية بلغت

، وهذه النتيجة تتفق مع معطيات املدرسة (0,000)

التكيف وسوء التكيف  السلوكية التي تبنت فكرة أنَّ 

سلوك متعلم أو مكتسب وذلك من خالل  يعدُّ 

اخلربات التي يتعرض هلا الفرد، كام تتفق هذه النتيجة 

، التي (2001) ع إحدى نتائج دراسة الصغريم

أوضحت أنه كلام طالت الفرتة التي يقضيها الطالب 

الوافد يف اململكة، وكلام كثر عدد األصدقاء السعوديني 

يرتفع مستوى التكيف االجتامعي لدى الطالب ويف 

للسؤال الثالث يف الدراسة وهو: هل يوجد هذا إجابة 

درجة التكيف االجتامعي  ارتباط ذو داللة إحصائية بني

   ومدة اإلقامة يف الواليات املتحدة االمريكية؟

ا بني درجة تكيف وجود ارتباط دال احصائي   -4 

الطالبة ودرجة حتصيلها األكاديمي، فكلام ارتفعت 
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مستوى  ارتفعكاديمي كلام ألدرجة حتصيل الطالبة ا

 تكيفها االجتامعي بدرجة معنوية عالية بلغت

ه النتيجة تتفق مع معطيات املدرسة ، وهذ(0,05)

نسانية التي تبنت فكرة أن تقبل الذات عامال إلا

مفهوم الذات  ا يف حتقيق التكيف، يف حني أنَّ أساسي  

السلبي يعرب عن عدم التكيف لدى الفرد، كام أن تطابق 

مفهوم الذات الواقعية مع مفهوم الذات املثالية لدى 

النفسية، وعدم  ي إىل التكيف والصحةالفرد يؤد  

ي إىل القلق والتوتر وسوء التوافق النفيس، التطابق يؤد  

كاديمي املرتفعة ألوبدون شك فإن درجة التحصيل ا

تقبلها لذاهتا  ومن ثمَّ  ،للطالبة تزيد من ثقتها بنفسها

تكيفها. كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة  ومن ثمَّ 

(2001 )POYRAZLI، SENEL، et al تائجها التي أشارت ن

أرسع الطالب األجانب يف التكيف مع ثقافة  إىل أنَّ 

ا، ويف هذا إجابة للسؤال جديدة، املتفوقون أكاديمي  

هل يوجد ارتباط ذو داللة الرابع يف الدراسة وهو: 

إحصائية بني درجة التكيف االجتامعي ودرجة 

 التحصيل الدرايس للطالبات؟

ف درجة تكي وجود ارتباط دال إحصائي ا بني-5

فكلام زاد إتقان  ،اإلنجليزية وإتقاَّنا للغةالطالبة 

تكيفها درجة  الطالبة للغة اإلنجليزية ارتفعت

.(، وذلك 005االجتامعي بدرجة معنوية عالية بلغت )

ا قد يعود املبتعثة التي أتقنت اللغة  إىل أنَّ  كام ذكرنا سابق 

اإلنجليزية تستطيع التواصل بسهولة مع اآلخرين 

قات اجتامعية، وكذلك إدارة أمورها وتكوين عال

، باستقاللية مما يرفع من مستوى تكيفها االجتامعي

 POYRAZLI، SENEL، et al 2001))وهذا يتفق مع دراسة 

 األجانب الطالب التي أشارت نتائجها إىل أنَّ أرسع

 التحدث جييدون جديدة الذين ثقافة مع التكيف يف

 باللغة تحدثال فصعوبة. بطالقة اإلنجليزية اللغة

 اجتامعي ا التكيف لعدم أسايس سبب اإلنجليزية

 يف االجتامعي والتفاعل للمشاركة أو وأكاديمي ا

ويف هذا إجابة عىل السؤال اخلامس  األمريكي، املجتمع

هل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني للبحث وهو: 

 تقان الطالبة للغة اإلنجليزية؟إدرجة التكيف و

 

 توصيات الدراسة

تويص الدراسة برضورة تنفيذ برامج توجيهية 

وإرشادية من قبل اجلهات املسؤولة عن االبتعاث، إذ 

ينبغي أن ت راعى فيها املرونة والتوجيه السليم الذي 

يلبي احتياجات املبتعثني واملبتعثات، ومهنة اخلدمة 

االجتامعية هي إحدى املهن املساندة التي يمكن أن 

ا أساسي ا  يف عملية تأهيل املبتعثني من خالل تؤد ي دور 

تصميم وتنفيذ الربامج اإلنامئية والوقائية والعالجية 

املساندة، التي تسهم يف حتقيق قدر من االستقرار 

والتكيف للمبتعثني واملبتعثات وأرسهم قبل وأثناء 

 فرتة االبتعاث.
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تتقدم الباحثة بوافر الشكر لعامدة شكر وتقدير: 

ز البحوث بجامعة امللك سعود، البحث العلمي، ومرك
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