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Abstract  

The present study aimed to identify the relationship between psychological and 
social adjustment and the tendency towards migration among the university 
students. The sample of the study was (300) students randomly selected. 
To achieve the objectives of the research, the researcher relied on the psycho-
social adjustment scale, which is prepared by the researcher herself and Al-
Yaqoub's (2018) scale for the tendency towards migration. After the analysis of 
the data, the researcher found that there is an inverse relation between psycho-
social adjustment and the tendency towards migration. The lower the 
psychological and social adjustment of the sample, the higher the level of 
migration tendency. 
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