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 التكيف االجتماعي للطالب الوافدين في ظل جائحة كورونا
راســـة مستخلص  :الد ِّ

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التكيف االجتماعي للطالب الوافدين في جامعتي 
 ورونا. وكذلكالملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة ك

لملك اإيجاد بعض المقترحات لتفادي اآلثار السلبية للجائحة لدى الطالب الوافدين في جامعتي 
سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا. واستخدمت 

ة، عينتلك الدراسة الوصفية التحليلية المنهج الوصفي المسحي، بأسلوب المسح االجتماعي بال
ين ( طالبًا من الطالب الوافد423وُطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات على عينة بلغت )

بجامعتي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض. وتوصلت الدراسة 
ة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن مستوى التكيف االجتماعي للطالب الوافدين في ظل جائح

ا في جامعتي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض بلغ كورون
( وهو يشير إلى درجة موافق.كما قدمت الدراسة عدة توصيات منها: تفعيل 50من  35.04)

يلة األنشطة الترويحية للطالب الوافدين، توجيه المكتبات الجامعية والعامة بإعداد خطط بد
ب، يدين في الجوائح، االهتمام بتحسين جودة اإلنترنت في سكن الطاللخدمة الدراسين والمستف

ديم ن، تقزيادة المكافأة الجامعية للطالب الوافدين، تقديم خدمات للدعم النفسي للطالب الوافدي
 قروض مالية ميسرة لهم.

 جائحة كورونا.الطالب الوافدين، التكيف االجتماعي، الكلمات المفتاحية: 
Social adjustment among International Students in the era of Corona 

Virus Pandemic 

Abstract: 

The study aimed at the quality of education for international 

students at King Saud and Imam Muhammad bin Saud Islamic 

Universities in Riyadh in light of the Corona pandemic. There is also 

another episode in the study schedule. The model study The 

methodological study The descriptive survey approach, using a sample 

social survey method, and the questionnaire was applied as a tool for 

data collection. Data sample (423) students from international students 

at King Saud and Imam Muhammad bin Saud Universities in Riyadh. 

Tourism in the photo gallery Recreational activities for international 

students, directing university and public libraries, project project 

project project for students and beneficiaries during pandemics, interest 
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in improving the quality of the Internet in student housing, increasing 

rewards for international students, providing psychological support 

services for international students, providing them with soft financial 

loans. 

Keywords: Social adjustment, , International Students, Corona Virus 

Pandemic. 

 أواًل: مشكلة الدراسة:
تعااااني دول العاااالم مااان فاااايرو  كوروناااا وماااا لاااه مااان أثااار علاااى جمياااع قطاعاتهاااا ساااواً        

قاد و لفيارو  المساتجد، التعليمية أو الصحية أو االقتصادية، وتتسابق الدول البتكار لقاح لهاذا ا
 تااأثرت المملكااة العرايااة السااعودية كغيرهااا ماان دول العااالم بهااذا الفياارو  أو تلااك الجائحااة، وعاام  

ي هذا التأثير جميع القطاعات لوال لطف هللا تعالى، ثم التصرف الحكيم من حكومتناا الريايدة فا
قطاعااات الصااحية فااي التصاادي لهااذا الفياارو  مبكاارًا، وكااذلك االسااتعداد الكاماال المساابق لاادى ال

مواجهة الجائحة لكان الخطر أعظم والنتائج أسوأ، وقد أثارت الجائحاة علاى العدياد مان مفاصال 
 الحياااة الصااحية واالقتصااادية واإلداريااة والرياتااية واالجتماذيااة، وماان هااذث الجهااات التااي تااأثرت

نقطاااااع قطاااااع التعلاااايم العااااام والجااااامعي، حيااااث تسااااب  انتشااااار الفياااارو  فااااي توقااااف الدراسااااة وا
التواصاااال بااااين الطالااااا  والمعلاااام  مماااااا أثاااار علااااى ساااااير العمليااااة التعليماااااة، فُأ لقاااات المااااادار  

لعدياد اوالجامعات السعودية، وتم التوجه إلى التعليم عن بعد الستكمال العملية التعليمياة  فتاأثر 
ب ماان الطااالب بهااذا القاارار ماان الناحيااة العلميااة واالجتماذيااة والمشاااركات الطالبيااة بااين الطااال

 والمعلمين.
والمملكااااة العرايااااة السااااعودية إال تستواااايف الطااااالب الوافاااادين ماااان خااااالل جامعاتهااااا فإنهااااا      

تحااااار  علاااااى رعاااااايتهم علمياااااًا ومادياااااًا وتراوياااااًا ومعنوياااااًا وثقا ياااااًا واجتماذياااااًا، وتخصااااا  لهااااام 
االحتياجااات الماديااة والمعنويااة ماان دعاام مااادي وتااوفير السااكن، وتهياا  لهاام الفاار  الصااطحاب 

 ئالت المتأهلين منهم تحقيقًا الستقرارهم الكامل، كذلك فإن الطال  األعزب يحظى بدعم مانعا
حكومااة المملكااة العرايااة السااعودية، كمااا تهااتم الجامعااات السااعودية باإليااراف علااى اإلسااكانات 
الطالبياااة بإقاماااة بااارامج تعااازز يخصاااية الفااارد المعر ياااة والتراوياااة واالجتماذياااة وتهي اااة الفااار  

ة يات التي تخدمهم سوا  في المعاامالت الحكومياة، أو االساتفادة مان المكتباات الساعوديواالمكان
بمااانحهم الااارخ  للقياااام باااذلك، والتجاااول فاااي المراكاااز الدقا ياااة، وكاااذلك التجاااول داخااال المملكاااة 

 العراية السعودية للحصول على المعلومات لدراستهم واحوثهم.
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ب الوافادين الاذين داهماتهم الجائحاة وهام داخال وفي الجامعات السعودية يوجد ف ة مان الطاال   
المملكاة العرايااة السااعودية أثناا  الدراسااة، فشااملهم ماا عاام الاابالد مان الحجاار الصااحي، والمكااو  

صادية  في مقراتهم السكنية، وعدم ممارسة األنشطة التي تخدم أهدافهم التعليمية والدقا ية واالقت
 رًا قويًا في جميع النواحي.فكانوا حبيسي دورهم، مما أثر عليهم تأثي

باه،  فالوافد الذي منح فرصاة الدارساة بالجامعاات الساعودية واجاه أمارًا جديادًا وحادثًا لام يمار    
ومن ثمَّ يحتاج لقيا  تكيفه مع واقعة خاالل الجائحاة، وهاو فاي مواجهاة تياارات صاحية ونفساية 

 للخطورة التي يمكن أن يتعرض واجتماذية ومالية ومعر ية، فتجدث متخوفًا من الخروج من مقرث
لهاااا، وماااا يصااااح  اللاااك مااان مشاااكالت تتعلاااق بالجانااا  النفساااي فاااي العزلاااة والوحااادة، والجانااا  
المالي في الحصول على احتياجاته اليومية، والجان  المعرفي في توقف حرية التنقل للحصول 

 على المعرفة والمراجع وااللتقا  بأساتذته.
علاى هاءال  الطاالب الوافادين الاذين حاصارتهم جائحاة كوروناا فاي ولعلنا هناا نلقاي الواو       

م وحتااى وقاات إجاارا  الدراسااة، ونركااز هنااا فااي هااذا البحااث علااى مسااتوى 2020الفتاارة ماان عااام 
تكيااف الطااالب الوافاادين فااي ظاال جائحااة كورونااا ماان خااالل جااامعتين عااريقتين، وهمااا جامعااة 

ة، لعلنااا نخاارج بتوصاايات تعااالج اآلثااار الملااك سااعود، وجامعااة اإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمي
 التي ترتبت على تلك الجائحة.

 ثانيًا: أهمية الدراسة:
راض ندرة البحو  العلمية المتعلقة بعلم اجتماع األزمات، وكذلك عن الفيروسات واألم -1

المتعلقة بها وتأثيرها على المجتمع، وخاصة في جان  التكيف االجتماعي وقت 
 حدو  المصائ .

 ائج الدراسة أن تفتح المجال إلجرا  عدة دراسات متنوعة وياملة تسهم فييمكن لنت -2
 إثرا  الترا  المعرفي.

هذث الدراسة من الدراسات التي تسهم في معرفة أسلوب تكيف الطالب الوافدين في  -3
ا ظل هذث الجائحة في المملكة العراية السعودية، وكذلك معرفة المشكالت التي عايه

 ظل جائحة كورونا. الطالب الوافدون في
 ثالثًا: أهداف الدراسة:

التعاارف علااى مسااتوى التكيااف االجتماااعي للطااالب الوافاادين فااي جااامعتي الملااك سااعود  -1
 واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا.
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إيجااااد بعاااض المقترحاااات لتفاااادي اآلثاااار السااالبية للجائحاااة لااادى الطاااالب الوافااادين فاااي  -2
الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحاة  جامعتي
 كورونا.

 رابعًا: تساؤالت الدراسة:
مااا مسااتوى التكيااف االجتماااعي للطااالب الوافاادين فااي جااامعتي الملااك سااعود واإلمااام  -1

 محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا؟
ساالبية للجائحااة لاادى الطااالب الوافاادين فااي جااامعتي الملااك مااا الحلااول لتفااادي اآلثااار ال -2

 سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا؟
 خامسًا: مصطلحات الدراسة:

يعااارف التكياااف بأناااه االساااتعداد والقااادرة علاااى التغيااار، والتعامااال ماااع  التكيـــف االجتمـــاعي: (1
جابة لمسااتجدات الحياااة االجتماذيااة، ومااا تحفاال بااه الظااروف االجتماذيااة المختلفااة، واالساات

من متغيرات اجتماذية جديدة، والقدرة علاى التعاايم ماع المجتماع الجدياد الاذي يعايم  ياه 
 الفااارد، باااأفرادث، وعاداتاااه، وتقاليااادث، والقاااوانين التاااي تااانظم عالقاااات األفاااراد بعواااهم بااابعض

 (.32م: 2001)الصغير، 
طالاا  هااو القادرة علاى االنسااجام والتوافاق واالساتمرار لل اعي:التعريـف اججرائـي للتكيــف االجتمـ

الوافااد فااي جااامعتي الملااك سااعود واإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمية مااع مختلااف الظااروف فااي 
 البي ة الجامعية من الوتع المستحد  والمستجد جرا  جائحة كورونا.

، 19-مارض كوفياد (:19-كورونـا كووفدـد  جائحة كورونا:  (2 يساببه خخار  هاو مارض ُمعاد 
فيااارو  تااام اكتشاااافه مااان سااااللة فيروساااات كوروناااا، ولااام يكااان هناااا  أي علااام بوجاااود هاااذا 
الفيااارو  الجدياااد ومرتاااه قبااال باااد  تفشااايه فاااي مديناااة ووهاااان الصاااينية فاااي كاااانون األول  

ل كوفيد2019ديسمبر  اآلن إلى جائحة تءثر على العديد من بلدان العالم  19-، وقد تحو 
م(، وقاااد تااام اعتمااااد تعرياااف المنظماااة الصاااحة العالمياااة  2020ة )منظماااة الصاااحة العالميااا

 كتعريف إجرائي لهذث الدراسة.
 سادسًا: أدبيات الدراسة

 التكيف االجتماعي:
إن األفااراد يختلفاااون فااي العديااد مااان المظاااهر الماديااة والمعنوياااة   أســا التكيــف االجتمـــاعي:

اب بعوها وراثاي أو مكتسا ، واعواها والقدرات والمهارات باختالف الفروق الفردية بينهم ألسب
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اآلخااار اجتمااااعي أو نفساااي، وهاااي الات تاااأثير فاااي تحقياااق التكياااف ودرجتاااه وهاااي مرتبطاااة بعااادة 
 أسس يمكن تحديد بعوها في اآلتي:

لتكياف، يرتبط تحقيق التكيف بقدرة الفرد واستعدادث على االقدرة واالستعداد على التكيف:  -1
نفساية واجتماذياة وجسامية، ومان هناا ينبغاي مراعااة  وتتصل هذث القدرة واالستعداد بعوامل

هاااذث العوامااال وتلاااك الفاااروق التاااي تفااارض نفساااها، وتلعااا  أحياناااًا دورًا إيجابياااًا فاااي تحقياااق 
 التكيف، وتشكل معوقًا من معوقات التكيف في أحيان أخرى.

ال يقتصار التكياف علاى القادرة واالساتعداد فقاط بال أيواا و  خصائص المجال االجتمـاعي: -2
خصااائ  وطبيعااة المجااال الااذي يتطلاا  تكيفااًا، وهااذا يعنااي ارتبااا  التكيااف بااالتوازن  علااى

 بااين البي تااين الداخليااة والخارجيااة، وماان المعااروف أن حاجااة األفااراد للتكيااف تاازداد بمقاادار
درجة ازدياد تطور وتعقد الحياة االجتماذية وسرعة ونمط التغير االجتمااعي الاذي يشاهدث 

قااادرة األفاااراد والجماعاااات علاااى مساااايرة ومواكباااة حركاااة تغيااار المجتماااع، ويناااتج عااان عااادم 
المجتماااع والتكياااف معهاااا إحااادا  ناااوع مااان الخلااال أو الهاااوة الدقا ياااة، وحااادو  الكديااار مااان 
الصاااراعات النفساااية والمشااااكل االجتماذياااة وكديااار مااان االنحرافاااات والتخلاااف االجتمااااعي 

 (.63م: 2010)الدويبي، القذافي، 
ي ها، ففحدى المشكالت اإلنسانية الكبرى التي تهدد حياة البشر بأكملتعد الفيروسات إ وورونا:

كانت الفيروسات تقوي على حياة اإلنسان  -عندما كان الجهل منتشراً -العصر الماتي 
 يد مندون معرفة أسبابها أو كيفية الوقاية منها، وهنا  العديد من األمراض التي فتكت بالعد

 (.11 - 10م: 2012، اإلدريسياألرواح )
مع بادايات القارن العشارين عرفات الفيروساات أنهاا ف اة مان الميكروااات تتصاف بكونهاا مساببة  

للعاااادوى، وتماااار ماااان فتحااااات المريااااحات، وتحتاااااج إلااااى خاليااااا حيااااة حتااااى تنتشاااار)كروفورد ، 
 (.14م: 2014

 سابعًا: اججراءات المنهجية للدراسة
ساتهدف لدراساات الوصافية التحليلياة التاي تتنتمي هاذث الدراساة إلاى ا أواًل: نوع ومنهج الدراسة:

التعرف على مستوى التكيف االجتماعي لدى مجتمع الدراسة المتمدل في الطالب الوافادين مان 
جامعتي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمديناة الريااض. واساتخدم فيهاا المانهج 

افها ونوعها، ويءدي إلاى تحقياق ماا الوصفي المسحي، الذي يتال م مع طبيعة هذث الدراسة وأهد
 خطط له، واتبعت هذث الدراسة منهج المسح االجتماعي بأسلوب العينة العشوائية البسيطة.
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 يتكون مجتمع الدراسة من:  ثانيًا: مجتمع الدراسة وعدنتها:
  ها من 1443الطالب الوافدين في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض للعام الجامعي

خصصاااات مختلفاااة، مقسااامين حسااا  ناااوع الدراساااة: )بكاااالوريو  ااااا عااادة جنسااايات وت
 دراسات عليا(.

  الطالب الوافدين فاي جامعاة اإلماام محماد بان ساعود اإلساالمية بمديناة الريااض للعاام
ه مااان عاااادة جنسااايات وتخصصاااات مختلفااااة، مقسااامين حسااا  نااااوع 1443الجاااامعي 

 الدراسة: )بكالوريو  اا دراسات عليا(.
( مفاااردة، موزعاااة علاااى طاااالب جماعاااة 423وائية بسااايطة مكوناااة مااان )وتااام اختياااار عيناااة عشااا-

 (.211(، وطالب جامعة األمام والبالغ عددهم )212الملك سعود والبالغ عددهم )
لرجاوع إلاى اعتمدت هذث الدراسة على أداة االستبانة لجماع البياناات. واعاد ا رابعًا: أداة الدراسة:

ديااد محاااور االسااتبانة وأبعادهااا وخطااوات بنائهااا فااي الدراسااات السااابقة واألدب النظااري، جاارى تح
 اآلتي:

الة الح – البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، والمتمدلة في: )العمرالقسم األول: 
 –عدد أصدقائك السعوديين  –مستوى تحصيلك الدراسي  –المرحلة العلمية  –االجتماذية 

دات مدى اإللمام بالعا –ى إلمامك باللغة العراية مد –عدد السنوات التي قويتها بالمملكة 
 –يدة مدى إتقانك ألساسيات الحاس  اآللي والتقنيات الحد –والتقاليد ونظم المجتمع السعودي 

 الجامعة التي تدر  بها حاليًا(. –عالقتك بأعوا  هي ة التدريس  –عالقتك باإلداريين 
( 10عي في ظل جائحة كورونا " من )ويتكون " مستوى التكيف االجتما القسم الثاني:

 ذبارات.
 تي:يقابل كل فقرة من فقرات محاور االستبانة قائمة تحمل العبارات حسب الجدول اآل

 ( أوزان استجابات المبحوثدن على عبارات االستبيان1جدول ك
 غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة

غير موافق 

 بشدة

 1 2 3 4 5 الوزن

 :ق أداة الدراسة وثباتهاخامسًا: صد
 جرى حساب الصدق لالستبانة باألسالي  اآلتية: صدق أداة الدراسة: -أ

ُعرتت االستبانة بعد إعداد بنودها على مجموعة من المتخصصين  :الصدق الظاهري  .أ
في العلوم االجتماذية لتحكيمها  بهدف التأكد من صدق المومون لألداة، وجرى التحقق 
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ا  بعض التعديالت عليها حول صيا ة بعض المفردات، وحذف من صدق األداة بعد إجر 
 البعض اآلخر، وإتافة مفردات جديدة.

يق تم التأكد من الدبات بطريقة ثبات التجانس الداخلي بتطب ثبات أداة الدراسة: -ب
 اعي فيبمستوى التكيف االجتم معادلة الفا كرونباخ لالستبانة. وكانت النتائج  يما يتعلق 

لى إ(، إال تشير هذث البيانات 0.60لمعامل  الدبات بلغ معامل الدبات ) وناظل جائحة كور 
ارتفاع معامل الدبات لمقيا  الدراسة بالدرجة التي تسمح بإجرا  التحليل اإلحصائي 

 االستداللي من دون حذف أي ذبارة. 
 سادسًا: حدود الدراسة:

امعاااة اإلماااام محماااد بااان ساااعود : )جامعاااة الملاااك ساااعود بمديناااة الريااااض، جالمجـــال المكـــانيااااااا 
 اإلسالمية بمدينة الرياض( 

: الطاااالب الوافاااادين فاااي جااااامعتي الملاااك سااااعود واإلماااام محمااااد بااان سااااعود المجــــال البشــــري ااااااا 
 اإلسالمية بمدينة الرياض.

ين ينااير : تم تطبيق األداة لجمياع البياناات مان مجتماع الدارساة فاي الفتارة ماا باالمجال الزمنياااا 
 م.  2022إلى مايو 

 سابعًا : أسالدب المعالجة اجحصائية:
 التكرارات والنس  الم وية، لوصف خصائ  مجتمع الدراسة. .1
 ة.حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لإلجابة على تساؤالت الدراس .2
معامل ألفا كرونباخ في حساب الدبات لعبارات مقاييس الدراسة وإلجمالي كل  .3

 مقيا .
 Person skewnessالالزمة  للتأكد من التوزيع الطبيعي ) المعادالت .4

coefficient(و )Fisher skewness coenfficient  .) 
بًقا سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ط: حادي عشر: نتائج الدارسة

يم من الستجابات مجتمع الدراسة على تساؤالتها، من خالل قرا ة التحليل اإلحصائي للق
بين  المتوسطات واالنحرافات المعيارية، واالختبارات اإلحصائية االستداللية لتحديد الفروق 

 المجموعات.
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 أوال: خصائص أفراد عدنة الدراسة:
 العمر:  (1

 ( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر العمر2جدول ك
 النسب  ٪ التكرار العمر

 34.0 144 سن  25سن  إلى  18من 

 42.1 178 سن  30ن  إلى س 26من 

 23.9 101 سن  دأكثر 31

 %100 423 المجموع

٪ أعماارهم ماان 42.1( مان أفااراد عيناة الدراساة يمدلااون ماا نساابته 178يتواح مان الجاادول أن )
٪ ماان 34.0( ماان أفااراد عينااة الدراسااة يمدلااون مااا نساابته 144ساانة، بينمااا ) 30ساانة إلااى  26

( مااان أفاااراد عيناااة 101سااانة، و) 25سااانة إلاااى  18مااان إجماااالي أفاااراد عيناااة الدراساااة أعماااارهم 
 سنة فأكدر. 31٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم 23.9الدراسة يمدلون ما نسبته 

 الحالة االجتماعية: (2
 ( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر الحالة االجتماعية3جدول ك

 النسب  % التكرار الحال  االجتماعي 

 43.3 183 أعز 

 56.3 238 متزوج

 0.5 2 مطلق

 %100 423 المجموع

٪ حااااالتهم 56.3( ماااان أفااااراد عينااااة الدراسااااة يمدلااااون مااااا نساااابته 238يتوااااح ماااان الجاااادول أن )
٪ مااان إجماااالي أفاااراد عيناااة 43.3( مااانهم يمدلاااون ماااا نسااابته 183االجتماذياااة متااازوج، بينماااا )

 ٪ من إجمالي أفاراد عيناة0.5ه ( منهما يمدالن ما نسبت2الدراسة حالتهم االجتماذية أعزب، و)
 الدراساة حالتهمااا االجتماذياة مطلااق. وتاأتي النساابة األكباار للمتازوجين متوافقااة ماع نتيجااة جاادول

سااانة فاااأكدر بلغااات  26( الخاااا  بمتغيااار العمااار والتاااي أظهااارت أن نسااابة مااان أعماااارهم 4-1)
66% . 

 المرحلة العلمية: (3
 مرحلة العلمية( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر ال4جدول ك

 النسبة % التكرار المرحلة العلمية
 62.2 263 بكالوريو 

 37.8 160 دراسات عليا
 %100 423 المجموع
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٪ ماارحلتهم 62.2( ماان أفااراد عينااة الدراسااة يمدلااون مااا نساابته 263يتوااح ماان الجاادول أن )  
راد عيناااة ٪ مااان إجماااالي أفااا37.8( مااانهم يمدلاااون ماااا نسااابته 160العلمياااة بكاااالوريو ، بينماااا )

الدراساااة مااارحلتهم العلمياااة دراساااات علياااا. وقاااد تشاااير تلاااك النتيجاااة إلاااى واقاااع مفاااادث أن أعااااداد 
الحريصين على اساتكمال الدراساات العلياا بعاد مرحلاة البكاالوريو  أقال باالطبع ممان يحرصاون 

 على درجة البكالوريو .
 مستوى تحصدلك الدراسي: (4

 غدر مستوى تحصدلك الدراسي( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق مت5جدول ك
 النسب  % التكرار مستوى تحصيلك الدراسي

 1.2 5 ضعيف

 15.4 65 جيد

 83.5 353 جيد جدا  

 %100 423 المجموع

٪ مسااتوى 83.5( ماان أفااراد عينااة الدراسااة يمدلااون مااا نساابته 353يتوااح ماان الجاادول أن )   
 ٪ من إجمالي أفراد عينة15.4سبته ( منهم يمدلون ما ن65تحصيلهم الدراسي جيد جدًا، بينما )

٪ مان إجماالي أفاراد 1.2( مانهم يمدلاون ماا نسابته 5الدراسة مستوى تحصيلهم الدراسي جيد، و)
عينة الدراسة مساتوى تحصايلهم الدراساي تاعيف. وهاذث النتيجاة تءكاد علاى تمياز نوذياة العيناة 

 تائج التي توصلت إليها.ومدى وعيهم وتفوقهم الذي يخدم الدراسة ويومن إلى حد ما قيمة الن
 عدد السنوات التي قضدتها بالمملكة: (5

 ( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر عدد السنوات التي قضدتها بالمملكة6جدول ك
 النسبة % التكرار عدد السنوات التي قويتها بالمملكة

 16.1 68 أقل من سنة
 37.4 158 سنوات 4من سنة إلى 

 46.6 197 سنوات فأكدر 5
 %100 423 المجموع

٪ عادد السانوات 46.6( من أفراد عيناة الدراساة يمدلاون ماا نسابته 197يتوح من الجدول أن )
٪ مااان 37.4( مااانهم يمدلاااون ماااا نسااابته 158سااانوات فاااأكدر، بينماااا ) 5التاااي قواااوها بالمملكاااة 

( 68)سنوات، و 4إجمالي أفراد عينة الدراسة عدد السنوات التي قووها بالمملكة من سنة إلى 
٪ مااان إجمااالي أفاااراد عينااة الدراساااة عااادد الساانوات التاااي قواااوها 16.1ماانهم يمدلاااون مااا نسااابته 

سانوات  5بالمملكة أقل من سنة. هذث النتيجاة توتاح أن النسابة األكبار مان أفاراد العيناة قواوا 
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فاأكدر داخال المملكاة، وهااذا قاد يسااعدهم علااى التكياف االجتمااعي فاي ظاال جائحاة كوروناا بمااا 
 خبرات مجتمعية وعالقات اجتماذية سابقة.  لديهم من

 مدى إلمامك باللغة العربية: (6
 ( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر مدى إلمامك باللغة العربية7جدول ك

 النسب  % التكرار مدى إلمامك باللغ  العربي 

 1.9 8 منخفض

 29.6 125 متوسط

 68.6 290 جيد

 %100 423 المجموع

٪ مادى إلماامهم 68.6( من أفاراد عيناة الدراساة يمدلاون ماا نسابته 290أن ) يتوح من الجدول
٪ مااان إجماااالي أفاااراد عيناااة 29.6( مااانهم يمدلاااون ماااا نسااابته 125باللغاااة العراياااة جياااد، بينماااا )

٪ مان إجماالي 1.9( مانهم يمدلاون ماا نسابته 8الدراسة مادى إلماامهم باللغاة العراياة متوساط، و)
راد مهم باللغة العراية منخفض. يتبين من هذا أن أكدر مان ثلداي أفاأفراد عينة الدراسة مدى إلما

بقاا  العينة يتمتعون بمستوى جياد فاي اإللماام باللغاة العراياة، وهاذا يتفاق ماع نتاائج متغيار مادة ال
سانوات فاأكدر وفاق نتاائج  5في المملكة التي أفادت أن نصف العيناة تقريباا قواوا فاي المملكاة 

ك النتيجاااة ماان نظرياااة االنتشااار الدقاااافي، حيااث تعاااد اللغااة إحااادى (. كمااا تتفاااق تلاا7-4جاادول )
الساااامات الدقا يااااة التااااي انتقلاااات ماااان المجتمااااع الجديااااد )السااااعودي( إلااااى الطااااالب الوافاااادين ماااان 

 مجتمعات أخرى.
 مدى اجلمام بالعادات والتقالدد ونظم المجتمع السعودي: (7

م بالعادات والتقالدد ونظم ( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر مدى اجلما8جدول ك
 المجتمع السعودي

مدى اإللمام بالعادات والتقاليد ونظم المجتمع 
 السعودي

 النسبة % التكرار

 18.4 78 تعيف
 58.6 248 متوسط
 22.9 97 ممتاز

 %100 423 المجموع
٪ مااادى 58.6( مااان أفاااراد عيناااة الدراساااة يمدلاااون ماااا نسااابته 248يتواااح مااان الجااادول أن )    
( مانهم يمدلاون ماا نسابته 97هم بالعادات والتقاليد ونظم المجتمع السعودي متوسط، بينماا )إلمام

٪ ماااان إجمااااالي أفااااراد عينااااة الدراسااااة ماااادى إلمااااامهم بالعااااادات والتقاليااااد ونظاااام المجتمااااع 22.9
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٪ مان إجماالي أفاراد عيناة الدراساة مادى 18.4( منهم يمدلون ماا نسابته 78السعودي ممتاز، و)
ات والتقاليد ونظم المجتمع الساعودي تاعيف.  يظهار أن إلماام أكدار مان نصاف إلمامهم بالعاد

أفااراد العينااة بعااادات وتقاليااد المجتمااع السااعودي متوسااط، وهااذث النتيجااة تتفااق مااع نتيجااة جاادول 
أصادقا ، ونتيجاة جادول  3( أن أكدر نصف أفراد العيناة أصادقاؤهم الساعوديون أقال مان 4-6)
سانوات. كماا تتفاق  5العيناة مادة بقاائهم فاي المملكاة أقال مان ( أن أكدر من نصف أفاراد 4-7)

تلااك النتيجااة مااع كاال ماان نظريااة االنتشااار الدقااافي، وكااذلك التفاعاال الرماازي، حيااث إن العااادات 
والتقاليااد تشاامل العديااد ماان الساامات الدقا يااة التااي تنتقاال ماان مجتمااع إلااى مجتمااع، كمااا أن تلااك 

وز الدالاة علاى كديار مان المعااني وانتقالهاا إلاى الطاالب العادات والتقاليد تحمل العدياد مان الرما
 الوافدين ال يك يسهم في ارتفاع مستوى تكيفهم االجتماعي.

 مدى إتقانك ألساسيات الحاسب اآللي والتقنيات الحديثة: (8
( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر مدى إتقانك ألساسيات الحاسب اآللي 9جدول ك

 والتقنيات الحديثة

٪ مادى إتقاانهم 64.3( مان أفاراد عيناة الدراساة يمدلاون ماا نسابته 272يتواح مان الجادول أن )
( ماانهم يمدلااون مااا 110يااات الحديدااة إتقااان إلااى حااد مااا، بينمااا )ألساساايات الحاساا  اآللااي والتقن

٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة مدى إتقانهم ألساسيات الحاسا  اآللاي والتقنياات 26.0نسبته 
٪ مان إجمااالي أفاراد عينااة الدراسااة ال 9.7( ماانهم يمدلاون مااا نساابته 41الحديداة إتقااان كامال، و)

تقنيااات الحديدااة. أي أن الغالبيااة العظمااى ماان أفااراد العينااة يتقنااون أساساايات الحاساا  اآللااي وال
يتقناااون أساساااايات الحاساااا  اآللاااي بدرجااااة أو بااااأخرى  ممااااا يسااااعدهم علااااى تفااااادي المشااااكالت 

 التعليمية في ظل جائحة كورونا، حيث إن التعليم عن بعد عن طريق الحاس  اآللي.
 عالقتك باجداريدن: (9

 وفق متغدر عالقتك باجداريدن ( توزيع أفراد عدنة الدراسة10جدول ك
 النسب  % التكرار عبقتك باإلداريين

 40.9 173 عبق  ضعيف 

 47.3 200 عبق  متوسط 

 11.8 50 عبق  قوي 

 %100 423 المجموع

 النسب  % التكرار إتقانك ألساسيات الحاسب اآللي والتقنيات الحديث مدى 

 9.7 41 ال أتقنها

 64.3 272 إتقان إلى حد ما

 26.0 110 إتقان كام 

 %100 423 المجموع
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٪ عالقاااتهم 47.3( مااان أفاااراد عيناااة الدراساااة يمدلاااون ماااا نسااابته 200يتواااح مااان الجااادول أن )
٪ مااان إجماااالي أفاااراد 40.9( مااانهم يمدلااون ماااا نسااابته 173باااإلداريين عالقاااة متوساااطة، بينماااا )

٪ ماان 11.8( ماانهم يمدلااون مااا نساابته 50عينااة الدراسااة عالقااتهم باااإلداريين عالقااة تااعيفة، و)
ن إجماالي أفااراد عيناة الدراسااة عالقاتهم باااإلداريين عالقاة قويااة. وقاد ُيرجااع الباحاث السااب  فااي أ

 ة إلاى أن حاجاة الطاالب لإلدارياين ال تكاون عاادةعالقة الطالب الوافدين باإلداريين ليسات قويا
 بصااورة دائمااة ومسااتمرة، باال تكااون فااي حاادود المعاملااة المطلواااة تباادأ بطلبهااا وتنتهااي بانتهائهااا،

 خاصة مع اختالف اللغة بين الطالب واإلداريين.
 عالقتك بأعضاء هدئة التدريا: (10

 ضاء هدئة التدريا( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر عالقتك بأع11جدول ك
 النسب  % التكرار عبقتك بأعضاء هيئ  التدريس

 18.7 79 عبق  ضعيف 

 60.5 256 عبق  متوسط 

 20.8 88 عبق  قوي 

 %100 423 المجموع

٪ عالقاااتهم 60.5( مااان أفاااراد عيناااة الدراساااة يمدلاااون ماااا نسااابته 256يتواااح مااان الجااادول أن )
٪ مااان 20.8( مااانهم يمدلاااون ماااا نسااابته 88نماااا )بأعواااا  هي اااة التااادريس عالقاااة متوساااطة، بي

( مانهم يمدلاون 79إجمالي أفراد عينة الدراساة عالقاتهم بأعواا  هي اة التادريس عالقاة قوياة، و)
٪ مااان إجماااالي أفاااراد عيناااة الدراساااة عالقاااتهم بأعواااا  هي اااة التااادريس عالقاااة 18.7ماااا نسااابته 

 -4ن للطاالب الوافادين جادول )تعيفة. وهذث النتيجة تتمايى مع قلة عدد األصدقا  الساعوديي
خل (، مع انخفاض الد9-4(، وعدم إلمامهم بالعادات والتقاليد السعودية إلمامًا كامال جدول )6

( ممااا قااد يعااوق الطااالب عاان االناادماج فااي عالقااات اجتماذيااة تزيااد ماان 5-4كمااا فااي جاادول )
، ليااة  التعليميااة فقااطأذبااائهم الماديااة، كاال هااذا يجعاال تركيااز الطااالب الوافاادين منصاابًا علااى العم

كاان  %98.9( أن كل أفراد العينة تقريباا وانسابة وصالت إلاى 4-4وهذا ما اتوح من جدول )
 مستوى تحصيلهم العلمي جيدًا أو جيدًا جدًا.

 الجامعة التي تدرس بها حاليًا: (11
 ( توزيع أفراد عدنة الدراسة وفق متغدر الجامعة التي تدرس بها حالياً 12جدول ك

 النسب  % التكرار ي تدرس بها حاليا  الجامع  الت

 50.1 212 جامع  الملك سعود

 49.9 211 جامع  اإلمام محمد بن سعود اإلسبمي 

 %100 423 المجموع
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٪ الجامعاة التاي 50.1( من أفراد عيناة الدراساة يمدلاون ماا نسابته 212يتوح من الجدول أن )
٪ مااان 49.9مااانهم يمدلاااون ماااا نسااابته ( 211يدرساااون بهاااا حالياااًا جامعاااة الملاااك ساااعود، بينماااا )

إجمااالي أفااراد عينااة الدراسااة الجامعااة التااي يدرسااون بهااا حاليااًا جامعااة اإلمااام محمااد باان سااعود 
 اإلسالمية.

 ثانيًا: اججابة عن تساؤالت الدراسة: 
ظل  ن فياججابة على تساؤل الدراسة األول: ما مستوى التكيف االجتماعي للطالب الوافدي

 ض؟لرياي جامعتي الملك سعود واجمام محمد بن سعود اجسالمية بمدينة اجائحة كورونا ف
( استجابات أفراد عدنة الدراسة حول مستوى التكيف االجتماعي للطالب الوافدين 13جدول ك

في ظل جائحة كورونا في جامعتي الملك سعود واجمام محمد بن سعود اجسالمية بمدينة 
 ات الموافقةالرياض مرتبة تنازليًا حسب متوسط
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7 
أحالالرع علالالى عالالدم المخالطالال  االجتماعيالال  دالالي ظالال  

 (.19ظروف جاحح  كورونا )كوديد 
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10 
أتمنالالالى العالالالودي لالالالو ني دالالالي ظالالال  جاححالالال  كورونالالالا 

 (.19)كوديد 
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1 
أشالالالالعر بارتيالالالالا  لوجالالالالودي دالالالالي المملكالالالال  العربيالالالال  

 (.19السعودي  دي ظ  جاحح  كورونا )كوديد 
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 3 موادق 1.158 3.74
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لدي هنا بعض األصدقاء المخلصين الذين أسالتطي  

التحدث معهم عن أي مشكل  قالد تالواجهني دالي ظال  

 (.19جاحح  كورونا )كوديد 

 87 ك
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78 50 28 

 4 موادق 1.136 3.59
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3 
وحالالدي والعزلالال  دالالي ظالال  اليالالروف التالالي أشالالعر بال

 (.19درضتها جاحح  كورونا )كوديد 
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57 78 28 

 5 موادق 1.250 3.57
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18.
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6 

ي أشعر أني أمتلك المهارات االجتماعي  الكادي  التال

تجعلنالالي قالالادرا  علالالى االنسالالجام مالال  البيئالال  السالالعودي  

 (.19 دي ظ  جاحح  كورونا )كوديد

 72 ك
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7 

87 70 17 

 6 موادق 1.079 3.51

% 
17.

0 

41.

9 

20.

6 

16.

5 
4.0 

5 
أنسالالجم مالال  يمبحالالي دالالي الجامعالال  دالالي ظالال  جاححالال  

 (.19كورونا )كوديد 

 54 ك
18
7 

80 83 19 

 7 موادق 1.078 3.41

% 
12.
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19.
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 8 محايد 1.173 3.19 35 131096 57 ك( 19نمالالالالالف ظالالالالالروف جاححالالالالال  كورونالالالالالا )كوديالالالالالد  8
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مي  التالالي تربطنالالي بالالبعض األسالالاتذي العبقالالات الرسالال

 دي الجامع .

2 3 

% 
13.
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7 
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4 
أشعر بالراح  دي السكن الجامعي دالي ظال  جاححال  

 (19كورونا )كوديد 

 50 ك
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2 
بعبقالالالات اجتماعيالالال  مالالال  المجتمالالال  دالالالي ظالالال  أتمتالالال  

 (.19جاحح  كورونا )كوديد 

 50 ك
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35 

 10 محايد 1.157 3.13

% 
11

.8 

30

.2 

25

.1 

24

.6 
8.3 

 3.50 المتوسط العام
0.53

3 
 موادق

يتوااح فااي الجاادول أن أفااراد عينااة الدراسااة موافقااون علااى مسااتوى التكيااف االجتماااعي للطااالب 
ظاال جائحااة كورونااا فااي جااامعتي الملااك سااعود واإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمية الوافاادين فااي 

(، وهو متوسط يقع في الف ة الرابعة مان 5.00من  3.50بمدينة الرياض بمتوسط حسابي بلغ )
(، وهي الف ة التي تشير إلى خياار موافاق علاى 4.20إلى  3.41ف ات المقيا  الخماسي )من 

 أداة الدراسة. 
( أن أبااارز مساااتويات التكياااف االجتمااااعي للطاااالب 15-4تاااائج فاااي الجااادول )ويتواااح مااان الن

الوافاادين فااي ظاال جائحااة كورونااا فااي جااامعتي الملااك سااعود واإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمية 
فاراد أ( اللتاين تام ترتيبهماا تنازلياًا حسا  موافقاة 10، 7بمدينة الرياض تتمدل في العبارتين رقم )

 الي:عينة الدراسة عليها، كالت
 ( وهاي:" أحاار  علااى عادم المخالطااة االجتماذيااة فاي ظاال ظااروف 7جاا ت العبااارة رقاام )

(." بالمرتبااة األولااى ماان حيااث موافقااة أفااراد عينااة الدراسااة عليهااا 19جائحااة كورونااا )كوفيااد 
(، وتفساار هااذث النتيجااة بااأن الطااالب الوافاادين ير بااون 5ماان  3.93بمتوسااط حسااابي بلااغ )

(  ولاااذلك نجاادهم يحرصاااون علاااى عااادم 19كوروناااا )كوفياااد  فااي وقاياااة أنفساااهم مااان جائحااة
 (.19المخالطة االجتماذية في ظل ظروف جائحة كورونا )كوفيد 

 ( 19( وهي: "أتمنى العودة لوطني في ظل جائحة كورونا )كوفياد 10جا ت العبارة رقم ")
مان  3.83بالمرتبة الدانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي بلغ )

( التاليااة لهااا مباياارة فااي الترتياا  1(، وقااد تباادو تلااك النتيجااة متعارتااة مااع العبااارة رقاام )5
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"أياااعر بارتيااااح لوجاااودي فاااي المملكاااة العراياااة الساااعودية فاااي ظااال جائحاااة كوروناااا )كوفياااد 
("، وقاد يعازي الباحاث الر باة فاي العاودة إلااى الاوطن إلاى الخاوف علاى األهال والر بااة 19

يهم فااي ظاال تلااك الجائحااة، ال إلااى عاادم االرتياااح لوجااودهم فااي المملكااة فااي االطم نااان علاا
( الخااااااا  بالحالاااااااة 2-4العرايااااااة السااااااعودية، خاصاااااااة إالا استحواااااارنا نتااااااائج الجااااااادول )

 ( متزوجون.%56.3االجتماذية ألفراد العينة والتي أظهرت أن أكدر من نصف العينة )
التكيااااف االجتماااااعي للطااااالب ( أن أقاااال مسااااتويات 15-4ويتوااااح ماااان النتااااائج فااااي الجاااادول )

الوافاادين فااي ظاال جائحااة كورونااا فااي جااامعتي الملااك سااعود واإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمية 
فاراد ( اللتاين تام ترتيبهماا تنازلياًا حسا  حيادياة أ2، 4رقام ) بمدينة الريااض تتمدال فاي العباارتين

 عينة الدراسة حولهما، كالتالي: 
 ( وهي:" أياعر 4جا ت العبارة رقم ) بالراحاة فاي الساكن الجاامعي فاي ظال جائحاة كوروناا

(" بالمرتبة التاسعة من حيث حيادية أفراد عينة الدراسة حولها بمتوساط حساابي 19)كوفيد 
(، وتفساار هااذث النتيجااة بااأن الطااالب الوافاادين قاال نشاااطهم االجتماااعي 5ماان  3.14بلااغ )

بالراحااااة فااااي السااااكن  والترفيهااااي داخاااال السااااكن لقيااااود كورونااااا  ولااااذلك نجاااادهم ال يشااااعرون 
 (.19الجامعي في ظل جائحة كورونا )كوفيد 

 ( وهاااي:" أتمتاااع بعالقاااات اجتماذياااة ماااع المجتماااع فاااي ظااال جائحاااة 2جاااا ت العباااارة رقااام )
(." بالمرتبة العايرة من حيث حيادية أفراد عينة الدراسة حولها بمتوساط 19كورونا )كوفيد 
ن الطااالب الوافاادين قاال تفاااعلهم مااع (، وتفساار هااذث النتيجااة بااأ5ماان  3.13حسااابي بلااغ )

المجتمع لقيود إجرا ات كوروناا  ولاذلك فقاد افتقادوا العالقاات االجتماذياة ماع المجتماع فاي 
 (.19ظل جائحة كورونا )كوفيد 

 ى الطـالباججابة على تساؤل الدراسة الثاني: ما الحلول لتفادي اآلثـار السـلبية للجائحـة لـد
ي ظـل واجمام محمد بن سعود اجسالمية بمدينة الرياض فـ الوافدين في جامعتي الملك سعود

 جائحة كورونا؟
للتعرف على الحلاول لتفاادي اآلثاار السالبية للجائحاة لادى الطاالب الوافادين فاي جاامعتي الملاك 
سااعود واإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمية بمدينااة الرياااض فااي ظاال جائحااة كورونااا  تاام حساااب 

ئحااة أفااراد عينااة الدراسااة علاى الحلااول لتفااادي اآلثااار الساالبية للجاالتكارارات، والرتاا  السااتجابات 
لااادى الطاااالب الوافااادين فاااي جاااامعتي الملاااك ساااعود واإلماااام محماااد بااان ساااعود اإلساااالمية بمديناااة 

 الرياض في ظل جائحة كورونا، وجا ت النتائج كما يلي:
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في جامعتي الملك ( الحلول لتفادي اآلثار السلبية للجائحة لدى الطالب الوافدين 14جدول ك
 سعود واجمام محمد بن سعود اجسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا

 الرتب  التكرار الحلول

 1 6 تلمس احتياجات الطب  ومراعاي ظرودهم.

 4 1 مساعدي الطب  خصوصا  الواددين ماديا ومعنويا

 4 1 .البد أن يتعام  م  الطب  بالطريق  الصحيح  والعرف والرعاي 

 4 1 أخذ باحترايي .

 4 1 التعايش م  المرض أدض  وسيل  لمحاربتها

 4 1 مشاوري الطب  واالستفسار عن حالتهم وما يرغبون ديه

 4 1 دقط ينبغي أن يكون هناك مراعاي لليروف المادي  الطب .

 3 2 الصبر على األذى

 4 1 الدراس  عن بعد

 2 3 ييادي مبلغ المكادأي

الجادول أن أباارز الحلاول لتفااادي اآلثاار الساالبية للجائحاة لاادى الطاالب الوافاادين فااي  يتواح ماان
جامعتي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحاة كوروناا 

 تمدلت في:
 ( بالمرتبة األولى بتكرار )(.6جا  الحل )تلمس احتياجات الطالب ومراعاة ظروفهم 
 (.3دة مبلغ المكافأة( بالمرتبة الدانية بتكرار )جا  الحل )زيا 
 ( بالمرتبة الدالدة بتكرار )(.2جا  الحل )الصبر على األالى 

يتوح من خالل النتائج الموتحة أعاالث أن أبارز الحلاول لتفاادي اآلثاار السالبية للجائحاة لادى 
مديناة الريااض الطالب الوافادين فاي جاامعتي الملاك ساعود واإلماام محماد بان ساعود اإلساالمية ب

فااي ظاال جائحااة كورونااا تمدلااات فااي تلمااس احتياجااات الطاااالب ومراعاااة ظااروفهم، وتفساار هاااذث 
النتيجة بأن تلمس احتياجات الطالب ومراعاة ظروفهم يعزز من حل مشكالتهم  مما يعزز مان 

ن تفادي اآلثار السلبية للجائحة لدى الطالب الوافدين في جامعتي الملك سعود واإلماام محماد با
 عود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا.س

 ثاني عشر: مناقشة النتائج والتوصيات
 مناقشة النتائج /1

ظل  ن فياججابة على تساؤل الدراسة األول: ما مستوى التكيف االجتماعي للطالب الوافدي
 ض؟ريالجائحة كورونا في جامعتي الملك سعود واجمام محمد بن سعود اجسالمية بمدينة ا

أبرز مستويات التكيف االجتماعي للطالب الوافدين في ظل جائحة كوروناا فاي جاامعتي الملاك 
 سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض تتمدل في:
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 (.19أحر  على عدم المخالطة االجتماذية في ظل ظروف جائحة كورونا )كوفيد  -1
 (.19وفيد أتمنى العودة لوطني في ظل جائحة كورونا )ك -2
 (.19أيعر بارتياح لوجودي في المملكة العراية السعودية في ظل جائحة كورونا )كوفيد  -3

أقل مستويات التكيف االجتماعي للطاالب الوافادين فاي ظال جائحاة كوروناا فاي جاامعتي الملاك 
 تتمدل في: سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض

 (.19عي في ظل جائحة كورونا )كوفيد أيعر بالراحة في السكن الجام -1
 (.19أتمتع بعالقات اجتماذية مع المجتمع في ظل جائحة كورونا )كوفيد  -2

 ى الطـالباججابة على تساؤل الدراسة الثاني: ما الحلول لتفادي اآلثـار السـلبية للجائحـة لـد
ظـل  اض فـيالوافدين في جامعتي الملك سعود واجمام محمد بن سعود اجسالمية بمدينة الري

 جائحة كورونا؟
كاناات أباارز الحلااول لتفااادي اآلثااار الساالبية للجائحااة لاادى الطااالب الوافاادين فااي جااامعتي الملااك 

 سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا متمدلًة في:
  ( بالمرتبة األولى بتكرار )(.6)تلمس احتياجات الطالب ومراعاة ظروفهم 
  (( بالمرتبة الدانية بتكرار )3زيادة مبلغ المكافأة.) 
  ( بالمرتبة الدالدة بتكرار )(.2)الصبر على األالى 
 التوصيات /2

  العمااال علاااى تفعيااال األنشاااطة الترويحياااة للطاااالب الوافااادين فاااي جاااامعتي الملاااك ساااعود
واإلمااااام محمااااد باااان سااااعود اإلسااااالمية بمدينااااة الرياااااض بمااااا يقلاااال ماااان يااااعورهم بالملاااال 

جر داخال الساكن الجاامعي، ووتاع الخطاط البديلاة فاي أي حاد  مماثال فاي ظال والو
 (.19جائحة كورونا )كوفيد 

  العمل على تقليل اآلثار السلبية الناتجة عن تطبيق اإلجرا ات االحترازية على الطاالب
 الوافدين في جامعتي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض.

 لوافااادين فااي جااامعتي الملاااك سااعود واإلمااام محماااد باان سااعود اإلساااالمية حااث الطااالب ا
بمدينة الرياض على التعاون والتآزر الدراسي في الحجر الصحي بسب  ظروف جائحة 

 (.19كورونا )كوفيد 
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  العمل على زيادة المكافأة الجامعياة للطاالب الوافادين فاي جاامعتي الملاك ساعود واإلماام
 دينة الرياض في ظل جائحة كورونا.محمد بن سعود اإلسالمية بم

  االهتماااام بتقاااديم الخااادمات للااادعم النفساااي للطاااالب الوافااادين فاااي جاااامعتي الملاااك ساااعود
 واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في ظل جائحة كورونا.
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