الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الاكاديمي لدى عينه
من الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة اوريقون بالواليات
املتحدة ألامريكية
الدكتور :غرم هللا بن عبدالرزاق الغامدي
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جامعة شقراء كلية التربية
ملخص الدراسة
تهدف الدراسة الحالية الى معرفة العالقة بين الضغوط النفسية والتحصيل
الاكاديمي لدى عينة من الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة اوريقون بالواليات
املتحده ألامريكية  ،وكذلك معرفة الفروق على مقياس الضغوط النفسية بين
الطالب والطالبات وبين مرتفعي ومنخقض ي التحصيل من الجنسين  ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )071طالباوطالبة من الطالب الصعودين بجامعة اورقون غرب
امريكا ،واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية  ،من اعداد الباحث
(5102م) ،وتوصلت الدراسة الى ان هناك عالقه سلبية بين الضغوط النفسية
والتحصيل الاكاديمي  ،كما توجد فروق على مقياس الضغوط النفسية بين مرتفعي
ومنخفض ي التحصيل لصالح منخفض ي التحصيل  ،وال توجد فروق على مقياس
الضغوط النفسية بين الطالب والطالبات عينة الدراسة
الكلمات املفتاحية :الضغوط النفسية – التحصيل الاكاديمي -الطالب املبتعثين
Abstract:
. The study aimed to know the relationship between psychological
stress and academic achievement, as well as the differences on a
scale of psychological stress among (male &female students) with
high and low academic achievement.
The study sample consisted of (170) students from Saudi students
on scholarships at the University of Horicon the western United
States. The researcher used psychological pressure scale - prepared
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by the researcher - in (2015.The study reached the following
results:
- There is a negative correlation between psychological stress
and academic achievement.
- There are differences on a scale of psychological stress
among high and low academic achievement for the low
academic achievement.
- There are no differences on a scale of psychological stress
- among the (M. or F. students) of the study sample.
 key words:-psychological stress – academic achievmentstudent scholarships

مقدمة
يتعرض إلانسان في حياته للعديد من املواقف الصعبة وألاحداث التي
تقابله وتؤثر على حياته اليومية وعلى طاقاته النفسية ،وهذه املواقف وألاحداث التي
يتعرض لها الفرد في حياته اليومية ،والتي ال تساعده طاقاته النفسية والبدنية على
مواجهتها والتعامل معها أطق عليها الباحثون ( الضغوط .) Stresses
وتعرف الضغوط بأنها الاستجابة الفسيولوجية املرتبطة بعملية التكيف.
ً
ً
حيث إن الجسم يبذل مجهودا لكي يتكيف مع الظروف الداخلية والخارجية محدثا
ً
ً
ً
نمطا من الاستجابات التي تحدث سرورا أو أملا .وقد تكون هذه التغيرات مؤملة تحدث
ً
بعض آلاثار الفسيولوجية مع إن تلك التأثيرات تختلف من شخص آلخر تبعا لتكوين
شخصيته وخصائصه النفسية التي تميزه عن آلاخرين ،وهي فروق فردية بين ألافراد.
( عسكر 5111 ،م ).
وأكد ( العنزي 0252 ،هـ ) " أن التعرض املستمر للضغوط وال سيما في
مستواها الشديد ،يمكن أن يؤدي لالرتباك في الحياة والعجز عن اتخاذ القرار،
ونقص التفاعل مع آلاخرين ،وتفش ي أعرض ألامراض الجسمية ،وغير ذلك في نواحي
الاختالل الوظيفي " .
ً
وعندما يتعرض إلانسان لضغوط حياتية حادة أو مهددة تجعله مشغوال
بها ،وتؤثر على العديد من الوظائف العقلية فتصبح غير فعالة ،ويحدث لديه نقص
في الكفاءة املعرفية ،وكثرة الوقوع في ألاخطاء ،ومن بين التأثيرات املعرفية الناتجة
عن الضغوط النفسية زيادة في معدل ألاخطاء ،وتدهور الذاكرة قصيرة املدى
ومتوسطة املدى؛ فيتناقص مدى الذاكرة ( عبداملعطي.) 52 :5112 ،
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وأشار الزاروس ( ) 2Lazarus. 198إلى ان الضغوط النفسية تحدث لدى
الكائن الحي عندما يكون هناك مطالب تفوق ،أو تتجاوز قدرة الشخص على تحملها،
أو مواجهتها.
وتؤثر الضغوط النفسية بشكل كبير على التحصيل ألاكاديمي وخاصة عند
ً
الطالب املبتعثين؛ كونهم يمرون بتجربة جديدة كليا حيث يبتعدون عن محيطهم
ألاسري والاجتماعي ،ويواجهون صعوبة التواصل بلغة جديدة ال يتقنونها ،كما أنهم
كذلك يعانون من الناحية املالية والثقافية.
ويعتبر التحصيل ألاكاديمي بمثابة املحصلة لعدد من العوامل املرتبطة
بالظروف البيئية ،أو العوامل العقلية واملعرفية.
وتعتبر فترة ابتعاث الطالب السعوديين إلى بعض الدول الغربية للتزود
بشتى أنواع العلوم واملعارف من الفترات الصعبة التي يواجه فيها املبتعثون صعوبات
ً
ً
وعوائق وضغوط مختلفة تشكل تهديدا حقيقيا على صحتهم النفسية وعلى
مستواهم ألاكاديمي.
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود عالقة سلبية بين الضغط
النفس ي والتحصيل الدراس ي ( ألاكاديمي ) كدراسة ( السنيدي ،) 5115 ،ودراسة (
آل سعد ،) 0257 ،ودراسة ( داوود.) 0992 ،
وكون الباحث قض ى فترة تدريب في الواليات املتحدة ألامريكية بجامعة
اوريقون عام 5102م ،فقد المس عن قرب  ،ومن خالل مالحظاته بعض املبتعثين
ً
السعوديين ،أنواعا عديدة من الضغوط النفسية التي تواجه املبتعثين على
اختالف أنواعها ( النفسية ،وألاكاديمية ،وألاسرية ،واملادية ،والاجتماعية ).
ومن هنا جاءت فكرة القيام بالدراسه الحاليه إللقاء الضوء على الضغوط
النفسية التي يتعرض لها عينة من الطالب السعوديين املبتعثين في جامعة اوريقون
بالواليات املتحدة ألامريكية ،ومدى تأثيرها على تحصيلهم ألاكاديمي.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها
اهتمت الدراسات النفسية بدراسة الضغوط النفسية وعالقتها بعدد من
املتغيرات كالصحة النفسية ،والسلوك ،والتكيف الاجتماعي واملنهي.
ولقد تم الاهتمام بهذا املوضوع على اعتبار أن الضغط يمكن ان يصبح
مشكلة أساسية تهدد حياة ألافراد في كثير من املجتمعات؛ وذلك بدراسة العالقة بين
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الضغوط النفسية ومتغيرات عديدة تختص بحياة إلانسان ،وصحته النفسية
والشخصية والاجتماعية واملهنية ( الرشيدي 0999 ،م ).
وتعد الضغوط السلبية ذات انعكاسات سلبية تؤثر على صحة ونفسية
إلانسان ،ومن ثم على أدائه وإنتاجيته في العمل ،ومثل تلك الضغوط تشعر القابع
تحتها باإلحباط ،وعدم الرضا ،والعجز ،وعدم القدرة ،وبالنظرة السلبية تجاه
ألامور( معروف5110 ،م . ) 55 :
ً
وال شك أن الضغوط النفسية تزداد وتكون اكثر تأثيرا في بعض ألاحوال،
ً
ً
ومنها تغيير البيئة ،والانتقال إلى مجتمع مختلف في كل ش يء؛ فكريا ،وثقافيا،
ً
ً
واجتماعيا ،وماديا.
وقد عاش الباحث في الواليات املتحدة ألامريكية ملدة عام في دورة تدريبية،
وتحدث مع العديد من املبتعثين السعوديين في أماكن الدراسة ،وفي تجمعات لألندية
السعودية وفي صداقات خاصة مع بعضهم ،والحظ الباحث أن العديد من املبتعثين
السعوديين يعانون من ضغوط نفسية متنوعة أكاديمية ،وأسرية ،واجتماعية،
ومادية ،وثقافية ،كما الحظ أن العديد من املبتعثين يحصلون على معدالت
أكاديمية متدنية ربما تعود أسبابها إلى ما يواجهونه من ضغوط نفسية مختلفة.
ولذلك حاول الباحث تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
ما عالقة الضغوط النفسية بالتحصيل ألاكاديمي لدى عينه من الطالب
السعوديين املبتعثين بجامعة اوريقون بالواليات املتحدة ألامريكية ؟
تساؤالت الدراسة
من خالل مشكلة الدراسة فإن البحث الحالي يحاول أن يجيب على
التساؤالت التالية:
 ما عالقة الضغوط النفسية بالتحصيل ألاكاديمي لدى عينه من الطالب
السعوديين املبتعثين في جامعة أوريقون بالواليات املتحدة ألامريكية ؟
 -5هل توجد فروق على مقياس الضغوط النفسية بين مرتفعي ومنخفض ي
التحصيل ألاكاديمي لدى عينه من الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة
اوريقون بالواليات املتحدة إلامريكية ؟
 -3هل توجد فروق على مقياس الضغوط النفسيه بين الذكور وإلاناث لدى عينة
من الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة اوريقون بالواليات املتحدة إلامريكية؟
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 -0التعرف على عالقة الضغوط النفسية بالتحصيل ألاكاديمي لدى عينه من
الطالب السعوديون املبتعثين في ( جامعة أوريتون ) بالواليات املتحدة ألامريكية ؟
 -5التعرف على الفروق في الضغوط النفسية بين مرتفعي ومنخفض ي التحصيل
ألاكاديمي لدى عينه من الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة اوريقون
بالواليات املتحده الامريكيه ؟
 -3التعرف على الفروق في الضغوط النفسية بين الذكور والاناث لدى عينة من
الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة اوريقون بالواليات املتحدة الامريكية ؟
أهمية الدراسة
تنبثق أهمية الدراسة الحالية مما يلي:
 .0كونها الدراسة ألاولى – في حدود علم الباحث – التي تجرى على الطالب
السعوديين املبتعثين في ( جامعة أوريقون ) بالواليات املتحدة ألامريكية.
 -5نتائج الدراسة قد تساهم باذن هللا في تكييف آليات الابتعاث وتعديلها
وتطويرها بما يساهم في الحد من الضغوط النفسية لدى املبتعثين.
ً
 -3املساهمة في نجاح الطالب املبتعثين ،وتفوقهم أكاديميا من خالل الاخذ
بالتوصيات العلمية التي يمكن أن تساهم بها نتائج الدراسة الحالية.
 -2التعرف على الضغوط التي يعانيها املبتعثون والحد منها سيساهم في التقليل من
الهدر البشري وألاكاديمي املتمثل في تسرب املبتعثين ،وعودتهم إلى بالدهم؛
وكذلك انخراطهم في جماعات وصداقات ال تحقق الهدف من الابتعاث.
حدود الدراسة
 -1الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على الضغوط النفسية وعالقتها
بالتحصيل ألاكاديمي لدى عينة من الطالب السعوديين املبتعثين (من
الجنسين) في جامعة اوريقون بالواليات املتحدة ألامريكية.
 -2الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خالل العام الدراس ي  0237 – 0232ه املوافق
 5102م .
الحدود املكانية :الطالب السعوديين املبتعثين في جامعة أوريقون
بوالية أوريقون غرب الواليات املتحدة ألامريكية.
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مصطلحات الدراسة
الضغوط النفسية:
يعرف ( الزاروس ) الضغط بأنه " مجموعة املثيرات التي يتعرض لها الفرد
باإلضافة إلى الاستجابات املترتبة عليها ،وكذلك تقدير الفرد ملستوى التكيف مع
الضغط والدفاعات النفسية التي يستخدمها الفرد في مثل هذه الظروف " ( العنزي،
.) 7 :0252
ً
ويعرف الباحث الضغوط النفسية إجرائيا بأنها " مجموع الدرجات التي
يحصل عليها الطالب بعد إلاجابة على أسئلة أداة الدراسة؛ حيث تدل الدرجات
العالية للمبحوث على انه يعاني من كثرة الضغوط النفسية ،وتدل الدرجات ألاقل
على معاناة أقل من الضغوط النفسية ".
التحصيل ألاكاديمي:
يعرف ( الحامد0992 ،م ) 020 :التحصيل ألاكاديمي بأنه " كل مل يتعلمه
الطالب في مادة دراسية معينة من معلومات ،وما يدركه املتعلم من العالقات بين
ً
هذه املعلومات ،وما يستنبطه منها من حقائق تنعكس في اداء املتعلم كميا بما يسمى
بدرجات التحصيل.
ً
ويعرف الباحث التحصيل ألاكاديمي إجرائيا بأنه " مدى استيعاب الطالب
السعوديين املبتعثين في جامعة أوريقون ،وفهمهم للمادة العلمية ،ويقاس بالنسبه
املئويه التي يحصل عليها الطالب في جميع املقررات نهاية فصل الربيع  Springللعام
الدراس ي 5102م.
املبتعث:
هو الطالب السعودي الذي يدرس في خارج اململكة العربية السعودية في
شتى التخصصات ألاكاديمية على نفقة الدولة.
وفي هذه الدراسة فاملبتعث هو الطالب أو الطالبه الذي يدرس في جامعة
ً
أوريقون بوالية أوريقون غرب الواليات املتحدة ألامريكية ،سواء كان مبتعثا من
إحدى الجامعات السعودية ،أو على برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث خالل
العام الدراس ي 5102م.

6

أ -الضغوط النفسيه
 -1مفهوم الضغوط النفسية
يعتبر مفهوم الضغط النفس ي من املفاهيم التي ال يزال يكتنفها الكثير من
الغموض شأنها في ذلك شأن الكثير من املفاهيم السيكلوجية والتربوية.
ويشير ستورا  Storaإلى أن كلمة (  ) Stressهي في ألاساس مشتقة من
الكلمة الالتينية (  ) Stringerالتي تعني أوثق َّ ،
شدَّ ،
ضيق ،وقد كانت تستخدم منذ
القرن السابع عشر للتعبير عن ألالم والحرمان والكوارث ( ستورا0997 ،م.) 02 :
ويرى ( آل عبد القادر0997 ،م) ) " أن كلمة الضغط تستخدم لكي تشير
ً
إلى مجموعة من املتغيرات الخارجية التي تمثل تهديدا للفرد ،وتؤدي إلى اضطراب
سلوكه ،فالكلمة ال تشير إلى الاضطراب في حد ذاته وإنما إلى الهموم التي تثقل كاهل
الفرد ،وتظهر الاضطراب السلوكي لديه "
 -2مصادر الضغوط النفسية:
تصنف الضغوط النفسية إلى عدة مصادر هي:
 -1الضغوط ألاسرية ،وتشمل أساليب التربية الخاطئة ،والضغوط السادية،
والصراع بين الوالدين.
 -2الضغوط الداخلية ،وتتمثل في ألامراض العضوية التي تحدث للفرد ،والتغيرات
الفسيولوجية التي يتعرض لها وتتسبب في إعاقته نحو الوصول إلى ألاهداف
التي يسعى إلى تحقيقها ،إما بشكل دائم أو مؤقت؛ كاإلعاقات الجسمية،
واضطرابات الغدد ،وغيرها.
 -3الضغوط في بيئة العمل ،وتتعلق باملنطقة التي يعمل فيها الفرد ،وغموض
الدور ،وعدم القدرة على التكيف مع مطالب العمل.
 -4الضغوط الاجتماعية ،وتتعلق بعالقة الفرد باملجتمع ،وما يجده من مساندة
اجتماعية أو العكس ،باإلضافة إلى ادواره الاجتماعية ،وكذلك القيم والعادات
الاجتماعية السائدة.
 -5الضغوط ألاكاديمية ،وتتمثل في الصعوبات التي يدركها املتعلم ( الطالب )
وتحول دون تقدمه؛ كصعوبات الامتحانات ،أو اللغة ،أو املقررات الدراسية،
والتوجيه املنهي ،والتعليمي.
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 -6الضغوط الثقافية ،وتتمثل في تداخل الثقافات ،وتسيد بعضها على البعض
آلاخر ،وحيرة الفرد في املواءمة ين ثقافته وما يرد عليه من ثقافات أخرى
كثيرة.
 -3بعض النظريات املفسرة للضغط النفس ي:
توجد بعض النظريات املفسرة للضغط النفس ي منها ما يلي:
 -1النظرية الفسيولوجية:
يعد العالم هانز سيلي0922 ،م من أبرز العلماء املفسرين للضغوط على
أساس فسيولوجي ،ويرى أن الفرد يقع تحت تأثير ضاغط ،ويقول :إن الاستجابة
الفسيولوجية للضاغط هدفها املحافظة على الكائن وعلى حياته.
وحدد ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط تمثل عنده مراحل التكيف العام
وهي:
أ -الفزع ،ويظهر عند التعرض املبدئي للضاغط ،وتقل مقاومة الجسم ،وربما تنهار.
ً
ب -املقاومة ،وتحدث هذه املرحلة عندما يكون التعرض للضاغط مالزما للتكيف.
ج -إلاجهاد ،وهي املرحلة الثالثة ،ويكون الجسم فيها قد تكيف غير أن الطاقة
استنفذت ،وإذا استمرت الاستجابات الدفاعية الشديدة لفترات طويلة ،فقد
ينتج عنها أمراض التكيف التي تحدث عندما يتعدى مصادر الجهاز
الفسيولوجي ( الرشيدي0999 ،م ).
 -2نظرية موراي:
يعتبر موراي أن مفهوم الحاجة ،ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان ،على
اعتبار أن مفهوم الحاجة يمثل املحددات الجوهرية للسلوك .ومفهوم الضغط يمثل
املحددات املؤثرة والجوهرية للسلوك في البيئة ،ويميز موراي بين نوعين من
الضغوط هما:
أ -ضغط بيتا ،ويشير إلى داللة املوضوعات وألاشخاص كما يدركها الفرد.
ب -ضغط ألفا ،ويشير إلى خصائص املوضوعات ،وداللتها كما هي.
 -3نظرية التقدير املعرفي:
ترى هذه النظرية أن تقدير الفرد لتهديد الضاغط ليس مجرد إدراك
بسيط للعناصر املكونة للموقف ،ولكنه رابطة بين البيئة املحيطة بالفرد وخبراته
الشخصية مع الضغوط؛ وبذلك يستطيع الفرد تفسير املوقف.
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وترى هذه النظريات أن الضغوط تنشأ عندما يوجد تناقض بين املتطلبات
الشخصية للفرد.
ب -التحصيل الدراس ي
مفهوم التحصيل الدراس ي
يعرف (عبد املجيد  )0992 ،التحصيل الدراس ي بأنه " بلوغ مستوى معين
من الكفاءة في الدراسة ويعكس ويفسر درجة ادراك التلميذ لكفاءتة بالسلب أو
الايجاب ويحدد ذلك اختبارات التحصيل املوضوعية املستخدمة .
ويشير الصالح (0992م  )52:الى ارتباط التحصيل الدراس ي بعدة
مصطلحات أهمها :
أ -التحصيل ألاكاديمي  :ويعني املعرفة التي تم الحصول عليها أو املهارات
التي اكتسبت في احدى املؤاد الدراسية  ،والتي تم تحديدها بواسطة درجات الاختبار
من قبل املدرس .
ب -التعلم ألاكاديمي  :ويقصد به الدراسة املوجهة نحو اكتساب املعرفة
النظرية او العملية .
ج -إلانجاز ألاكاديمي  :ويعني التحصيل الظاهر للتعلم عند مقابلتة بقوة
التعلم الكامنة ويتم قياس هذا إلانجاز بالدرجات من خالل الاختبارات .
ومن عدة تعريفات اطلع عليها الباحث يرى ان التحصيل الدراس ي يعبر عنه
باملعارف واملهارات التي يحصلها الطالب أثناء العام الدراس ي  ،والتي يمكن قياسها
عن طريق الاختبارات املدرسية التي تجري خالل العام الدراس ي ونهايته في جميع
املواد الدراسية حسب املنهج املدرس ي  ،ويعبر عنها بالدرجات التي يحصل عليها
الطالب في هذه الاختبارت .
وبناء على ماسبق يمكن تعريف التحصيل بأنه ناتج مايكتسبه املتعلم من
املادة التعليمية املنظمة بطرق معينة  ،ويتحقق هذا الناتج بناء على تقديم املادة
وفق التعليمات املحددة لكل تنظيم  ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في
الاختبار التحصيلي بعد تعلمة املاده .
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أهمية التحصيل الدراس ي
يرتيط التجصيل الدراس ي بالنواتج املرغوبة للتعلم أو ألاهداف التربوية
والتي تتفاوت بين القيم والفلسفات التربوية وبين أساليب أداء محددة وهي ماتسمى
باألهداف التعليمية .
ً
ً
ويرى (جاد هللا0995،م )22:أن التحصيل الدراس ي يعتبر محكا اساسيا على
مدى مايمكن أن يحصلة الطالب في املستقبل  ،حيث تعطي املدرسة أهميه كبرى
لدرجات الطالب ومجموعهم الكلي  ،وهو أول مايلفت النظر لتقويم الطالب وتوجيهه
الوجهه التي يمكن أن ينجح مستمر فيها .
العوامل املؤثرة في التحصيل الدراس ي
يشير( الشبراوي 5113 ،م) الى مجموعة من العوامل التي تؤثر في
النحصيل الدراس ي  ،والتي منها :
-0الاستعدادات العقلية للمتعلم ودرجة نضج هذه الاستعدادات ومدى
اتساق الخبرات معها .
 -5املناهج الدراسية ومدى مالءمتها لطبيعة الطالب  ،واشباعها لحاجاتة
 -3سمات املتعلم املزاجية  ،ومدى ماتثيره املواقف التعليمية فيه من
دوافع وميول ومشاعر  ،يشعر بحاجة الى اشباعها .
 -2اتجاهات الوالدين نحو أبنائهم ومستوى تحصيلهم الدراس ي  ،فقد
ربطت بعض الدراسات بين مستوى تحصيل الطالب الدراس ي وبين درجات ابائهمم
في ابعاد( التسلط -إلاهمال -الحماية الزايدة )
-2املعلم ،حيث يقوم بدور كبير في مقدار افادة املتعلم من هذا املوقف ،
او عدم افادته منه .
ج  -برنامج الابتعاث:
يعود برنامج إلابتعاث في اململكة العربية السعودية إلى تاريخ 0952م حين وافق
امللك عبد العزيز ( رحمه هللا تعالى) على مشروع البعثات الخارجيه فأوفدت الحكومه
أول بعثه تعليميه إلى مصر تنفيذا لقرار مجلس الشورى رقم ( )33في جمادى ألاولى عام
0322ه ،ثم توالت البعثات بعد ذلك إلى لندن والكثير من البلدان الغربيه  ،إال أن
الحدث ألاكبر في تاريخ إلابتعاث في اململكة العربية السعودية تمثل في إطالق برنامج
خادم الحرمين الشريفين للبتعاث الخارجي الذي ههدف الى تحقيق نوعيه متميزه من
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مخرجات التعليم العالي العامليه في تخصصات يحتاجها الوطن في مراحل البكالوريوس
واملاجستير والدكتوراه والزماالت الطبية ( العوهلي5119 ،م )
ويعتبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للبتعاث الخارجي من أهم وأبرز القرارات
إلاستراتيجيه للتطوير والرفع من البناء املعرفي العصري للشباب السعودي ،وقد كان
ذلك التوجه الحكومي ألسباب عديده من أبرزها إخراج الشباب السعودي من
التقوقع املحلي إلى آفاق أرحب وأشمل في جميع بلدان العالم املتطور ،وكذلك النهل
من علوم الشرق والغرب في شتى التخصصات الحديثه العلميه والطبيه وألانسانيه،
وقد أسفر برنامج خادم الحرمين الشريفين عن عدة نتائج أبرزها انفتاح الشاب
السعودي ( من الجنسين ) على ثقافات مختلفه وحضارات متنوعه ،وكذلك اتساق
أفقه الفكري واملعرفي وإكتساب املهارات الشخصيه التي تحقق له النجاح والتميز
واملساهمه في بناءالوطن .
-1التعريف بالبرنامج:
برنامج خادم الحرمين الشريفين برنامج حكومي وطني يقوم بابتعاث الطالب
والطالبات السعوديين إلى أفضل الجامعات العامليه في مختلف دول العالم
ملواصلة دراستهم في مراحل التعليم التاليه:
مرحلة البكالوريوس
مرحلة املاجستير
مرحلة الدكتوراه – الزماالت الطبيه ( .وزارة التعليم العالي0253 ،ه )
 -2مراحل إلابتعاث الخارجي:
يمكن تقسيم املراحل التي سارت عليها عملية إلابتعاث الخارجي في اململكة العربية
السعودية إلى أربع وهي:
املرحلة ألاولى :وفيها كان إلابتعاث مقصورا على الدول العربيه و إلاسالميه ،وعلى
تخصصات اللغة العربية والشريعة ملرحلة البكالوريوس.
املرحلة الثانية :وبدأت عام  ،0392وتوسع إلابتعاث في هذه املرحلة ليشمل أوروبا
والواليات املتحده إلامريكية وشمل مرحلتي املاجستير والدكتوراه.
املرحلة الثالثة :وفيها بدأ تنظيم إلابتعاث ليقتصر على مراحل الدراسات العليا مما
نتج عنه تناقص أعداد الطالب املبتعثين في هذه املرحلة ( الدواد0202 ،ه )
املرحلة الرابعة :بدأت هذه املرحلة عام 0252ه5112-م حينما قررت حكومة خادم
االحرمين الشريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز التوسع في إلابتعاث لجميع
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مراحل التعليم العالي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ( آل طالب،
5119م)
 -3أهمية برنامج إلابتعاث الخارجي :من أهم فوائد إلابتعاث الخارجي ما يلي:
بناء جسور بين الثقافات املختلفة
 اكتساب املعارف والعلوم الحديثه
 تنمية املوارد البشرية
 التعريف بالوطن وبالرسالة الحضارية للسالم
 دعم برامج التعليم العالي
 إلابتعاث ظاهره ثقافيه عامليه (آل طالب5119 ،م)
 -4تخصصات إلابتعاث:
يوفر برنامج خادم الحرمين الشريفين ألبناء اململكة العربية السعودية فرصةإلابتعاث
في عدة تخصصات علميه تحتاجها معظم القطاعات الحكومية وألاهلية وهي
كما يلي:
(الطب  -طب ألاسنان – الصيدله -العلوم الطبية – ألاشعة – املختبرات –
التقنية الطبية – العالج الطبيعي – العلوم الصحية – التغذية  -الهندسة املدنية–
املعمارية – الكهربائية – امليكانيكية – الصناعية – علوم الحاسب – الشبكات
الفيزياء – الكيمياء – ألاحياء وغيرها من التخصصات العلميه الحديثه) .
 -5شروط إلابتعاث الخارجي:
أوال :أن يكون املتقدم سعودي الجنسية
ً
ثانيا :أال يكون املتقدم شاغال لوظيفه حكوميه ( ماعدا – الجامعات )
ثالثا :يجب أن تتم الدراسة باإلنتظام وإلاقامة في بلد الدراسة
 -6آلية القبول في برنامج إلابتعاث:
تمر آلية القبول في برنامج إلابتعاث بعدد من املراحل تبدأ بالتسجيل عن طريق
موقع الوزارة إلالكتروني وتعبئة إلاستماره املخصصة لذلك ثم تقوم إدارة البرنامج
بتدقيق أوراق الطالب الثبوتيه وألاكاديميه لكل طالب على حده ويتم التقديم في()2
مراكز في مختلف مناطق اململكة وهي ( الرياض – جدة – الدمام – املدينة املنورة –
القصيم – أبها ) وبعد ذلك يحضر الطالب املقبول ملتقى املبتعثين الذي يحاضر
فيه عدد من ألاكاديميين حول شروط إلابتعاث وبعض ألامور الهامة املتعلقة
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بقوانين وأنظمة بلدان إلابتعاث وما إلى ذلك ،ويعطى الطالب والطالبة شهاده
بحضور امللتقى تؤهله للقبول النهائي ببرنامج إلابتعاث والسفر إلى احدى بلدان
إلابتعاث.
ُ
ثانيا :الدراسات السابقة
دراسات تتعلق ببرنامج إلابتعاث ومشكالت املبتعثين :
اجرى اليس (  ) Ellis ،0975دراسة هدفت الى التعرف على املشاكل التي
يواجهها الطالب ألاجانب بجامعة انديانا في إمريكا وكان بين أفراد العينة طالب
من الشرق ألاوسط وافريقيا وجنوب شرق اسيا ،وأظهرت النتائج أن أهم
مشكلة تواجههم هي ضعف اللغة إلانجليزية ،وصعوبة التكيف مع البيئة
إلامريكية في السنوات ألاولى من دراستهم.
واجرى ( جماز ) 0979 ،دراسة هدفت الى معرفة طبيعة وحجم مشكالت
تكيف الطالب السعوديين لنظام التعليم وانماط الثقافة إلامريكية أثناء
دراستهم في الجامعات إلامريكية خالل العام الدراس ي ( 0975-0970م )،
وتكونت عينة الدراسة من (  ) 211طالبا سعوديا واستخدم الباحث استبانة
لجمع املعلومات وأثبتت النتائج وجود عالقة إرتباطية عالية بين العمر ودرجة
التكيف مع الحياة إلامريكية ،فقد كان الطالب ألاصغر سنا أكثر تكيفا من
ألاكبر سنا ،وكذلك عالقة إرتباطيه بين الحالة الاجتماعية والتكيف ،فالطالب
املتزوجون أقل تكيفا من املتزوجين ،ولم يثبت ارتباط بين مستوى الدراسه
ومدى التكيف.
وقام ( الشدوخي0955 ،م ) بدراسة هدفت الى تحديد املشكالت التي يالقيها
الطالب السعوديون أثناء دراستهم في مؤسسات التعليم العالي بالوالبات
املتحدة إلامريكية ،واتضح من النتائج أن أهم مشكلة تتعلق بالنواحي املاليه،
وأن الجنس والحالة الاجتماعية والتفاعل بين عاملي الجنس والعمرالعالقه لها
باملشكالت التي يواجهها الطالب السعوديون في أمريكا  ،وأن الطالب ألاصغر
سنا يواجهون مشكالت أكثر من الطالب ألاكبر سنا في ثالثة مجاالت وهي
املجاالت املدرسية واملساعدات املالية وخدمات التوجيه .
اجرى (الشطالوي0991 ،م ) دراسة هدفت الى التعرف على املشكالت التي
تواجه الطالب املبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه في التربية وما السبيل
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الى حلها ،وقد استخدم الباحث إلاستبانة لجمع املعلومات واظهرت النتائج
ضرورة بذل املزيد من الاهتمام بإعداد املبتعث للدراسه في الخارج إعدادا لغويا
سليما وتقديم معلومات كافية للمبتعث عن البلد الذي سوف يسافر اليه من
جميع النواحي الثقافية ،الاجتماعية ،الاقتصادية ،والعادات والتقاليد وظروف
املناخ ،والعمل على زيادة مكافأة املبتعث لتالئم ظروف املعيشة في الغربة.
ب -دراسات تتعلق بالضغوط النفسيه وبعض املتغيرات :
دراسة السمادوني( 0991م ) وهدفت الدراسه إلى التعرف على العالقة بين
إدراك املتفوقين للضغوط في الفصل الدراس ي وبعض املتغيرات النفسية
والشخصية والبيئية ،وكشفت الدراسة عن وجود عوامل شخصية وبيئية تساهم
في إدراك املتفوق للمواقف الضاغطة داخل حجرة الدراسة.
دراسة إبراهيم (0992م)  ،وهدفت الدراسه للتعرف على استجابات املعلمين
في املرحله الثانويه في املدارس الحكوميه والخاصه بمصر على املواقف الضاغطه
واملقارنه بين الجنسين  ،وتكونت عينة الدراسه من ( )501معلما ومعلمه ،
واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسيه ومقياس استجابات الطالب
للمواقف الضاغطه  ،وتوصلت الدراسه الى ان الاناث اكثر استخداما لالستجابه
الاحجاميه للمواقف الضاغطه من الذكور ،كما أن الذكور اكثر استجابه لجميع
املواقف الضاغطه من الاناث .
دراسة البرعاوي(5110م) وهدفت الدراسه الى معرفة العالقه بين الضغوط
النفسيه وبعض املتغيرات والفروق بين طالب الجامعه حول معرفة مصدر
الضغوط النفسيه  ،وتكونت عينة الدراسه من ( )221طالبا من طالب الجامعه
الاسالميه  ،واستخدم الباحث استبيان مصادر الضغوط من اعداد الباحث ،
وأسفرت النتائج عن انتشارا لضغوط النفسية لدى طالب الجامعه وهي على
الترتيب الضغوط الدراسيه والانفعاليه والاجتماعيه واملاديه والاسريه  ،ولم تظهر
فروق في تقدير الطالب ملصادر الضغوط تعزى ملستوى الدراسه او مكان الاقامه ,
دراسة السنيدي( 5115م ) وكانت الدراسة بعنوان الضغوط النفسية
وعالقتها بالتحصيل الدراس ي ،دراسة مسحية على طالب كلية امللك فيصل الجوية،
وهدفت إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية عند الطالب ،ومعرفة
مصادرها وعالقتها بالتحصيل الدراس ي لهم ،واستخدم الباحث مقياس الضغوط
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النفسية من إعداد صالح العبدالقادر0997 ،م ،وكانت عينة دراسته ( ) 359
ً
طالبا ،وكشفت الدراسة أن الضغوط التي كان يعانيها الطالب مستواها يقع بين (
 ) 2 – 5.09وهو متوسط ،أما مصادرها فرتبتها كالتالي :الضغوط ألاكاديمية ثم
ً
الضغوط ألاسرية ،والاجتماعية ،والشخصية ،وأخيرا العلمية
دراسة ولتروجون (0990م)  ، jane&walterوهدفت الى الدراسه الى معرفة
مدى فاعلية برنامج تقليل الضغوط في تقليل القلق  ،وتحسين ألاداء الاكاديمي ،
وتكونت عينة الدراسه من ( )21طالبا  ،قسموا الى مجموعتين تجريبيه وضابطه ،
واستخدم الباحث مقياس القلق (حاله وسمه) وبرنامج تحكم لتقليل الضغط
النفس ي ملدة ( )5شهور  ،وتوصلت النتائج الى ان الطالب الخاضعين لبرنامج
التحكم في الضغوط أظهروا معدالت مرتفعه في التحصيل الدراس ي اكثر من
املجموعه ألاخرى التي لم تخضع للبرنامج .
أجرى فرازير وشوبين (  )0992 ,Schauben & Frazierدراسة حول ألاحداث
الضاغطة للحياة ،والتوفق النفس ي بين طالبات الجامعة؛ ملعرفة نوع الضغوط
التي تعيشها طالبات الجامعة ،والعالقة بين الانضغاط والتوافق ،وأظهرت النتائج
وجود عالقة سالبة بين الضغوط والتوافق ،وأن هناك مصادر لضغوط الحياة منها
( ضغوط مشكالت مالية ،ودراسية ،واجتماعية ).
دراسة متشغ(0997م)  ، Mahaghوهدفت الدراسه الى التعرف على معرفة
العالقه بين الضغوط والتوافق الاكاديمي دراسه مقارنه بين الجنسين  ،واستخدم
الباحث مقياس الضغوط الحياتيه ومقياس التوافق الاكاديمي  ،وتوصلت الدراسه
ً
الى أن الاناث اكثر تعرضا للضغوط الاساسيه وضغوط الاقران  ،كما أن الاناث
ً
يستخدمن استراتيجيات الدعم الاسري  ،بينما كان الذكور اكثر تعرضا للضغوط
الدراسيه .
فروض الدراسه :
-0التوجد عالقه ذات دالله احصائيه بين الضغوط النفسيه والتحصيل الاكاديمي لدى
عينه من الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة اوريقون بالواليات املتحده
الامريكيه .
 -5التوجد فروق ذات ذات دالله احصائيه على مقياس الضغوط النفسيه بين مرتفعي
ومنخفض ي التحصيل لدى عينة الدراسه .
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 -3التوجد فروق ذات دالله احصائيه على مقياس الضغوط النفسية بين الذكور
وإلاناث من عينة الدراسة
إلاطار املنهجي للدراسة
منهج الدراسة
من خالل الهدف ألاساس ي لهده الدراسة وهو التعرف على العالقة بين
الضغوط النفسية والتحصيل الاكاديمي لدى عينة من الطالب السعوديين املبتعثين
بجامعة أوريقون بالواليات املتحده الامريكيه  ،فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
( الارتباطي ) الذي يساعد على تحقيق هذا الهدف.
ويعتمد املنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،وههتم
ً
ً
ً
ً
ً
بوصفها وصفا دقيقا ،ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا ،فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة
ً
ً
ويوضح خصائصها أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح حجمها ،ومقدارها،
ودرجة ارتباطها مع الظواهر ألاخرى ( عبيدات وآخرون.) 77 ،5110 ،
مجتمع الدراسة
جميع الطالب السعوديين املبتعثين بجامعة أوريقون بوالية أوريقون غرب
ً
الواليات املتحدة ألامريكية ،وعددهم (  ) 332طالبا عام 5102م  ،بمختلف املراحل الدراسية
( البكالوريوس – املاجستير – الدكتوراة )  ،وذلك حسب إحصاءات امللحقيه الثقافيه
السعوديه بواشنطن والنادي السعودي بمدينة يوجين بوالية اوريقون .
عينة الدراسة
تم أخذ عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الكلي؛
وذلك باستخدام املعادالت إلاحصائية؛ حيث بلغ العدد النهائي ألفراد عينة الدراسة ( ) 071
ً
طالبا بنسبة  % 22تقريبا من مجتمع الدراسة الكلي ،منهم ( )90طالبا و( )79طالبه ،
وكان منهم ( )92من مرتفعي التحصيل و( )72من منخفض ي التحصيل اخذا بنتائج
فصل الربيع  springللعام الدراس ي .5102والجدول ( )0يبين خصائص عينة
الدراسة
جدول ( )0يبين خصائص عينة الدراسه من حيث املستوى الدراس ي والجنس
النوع
ذكور
اناث
إلاجمالي

90
79
071

املستوى الدراس ي
مرتفعوا التحصيل
منخفضوا التحصيل
الاجمالي
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92
72
071

أدوات الدراسة
 -1مقياس الضغوط النفسية
مقياس الضغوط النفسية ،إعداد الباحث (  2115م )
كون الباحث في دورة تدريبية في الواليات املتحدة إلامريكية  ،ونظرا ملعايشته للعديد
من الطالب املبتعثين السعوديين  ،وماال حظه من ضغوط نفسية تخصهم في حاالت
تتسق والغربة عن الوطن ومواجهة مباشرة مع عدد من الضغوط ،فقد رأى الباحث
بناء مقياس للضغوط النفسية يشمل الخصوصية التي يعيشها املبتعثون
ومايشعرون به من ضغوط نفسية بأنواعها.
وقد قام الباحث بإعداد املقياس حسب الخطوات التاليه:
 إلاستفادة من الاطر النظرية السابقة ،والتعاريف املختلفة التي تناولت
متغير الضغوط النفسية.
 إلاطالع على املقاييس املعده مسبقا املتعلقة بمتغير الضغوط النفسية.
 طرح سؤال مفتوح على عينة إستطالعية مكونة من (  ) 011طالب وطالبة
من املبتعثين السعوديين بجامعة أوريقون للتعرف على أنواع الضغوط
التي يتعرضون لها من وجهة نظرهم.
 قام الباحث بعد ذلك بوضع العبارات الخاصة باملقياس من خالل إجابات
العينة إلاستطالعية على السؤال املفتوح واشتمل املقياس في صورته
ألاولية على (  ) 20عبارة تقيس خمسة أبعاد.
 تم عرض املقياس في صورته املبدئية على (  ) 01من ألاساتذة املحكمين
املختصين بالتربية وعلم النفس بعدد من الجامعات العربيه ( الكترونيا)
للتأكد من صالحية املقياس ومالءمة عباراته ،وقد قام ألاساتذة بإبداء
مالحظاتهم ،وبناء عليها تم حذف العبارات غير املالئمة.
 أخيرا تم تطبيق املقياس على عينة إستطالعية مكونة من (  ) 011طالب
وطالبة من نفس مجتمع البحث ،وقد قام الباحث بالتحقق من الشروط
السيكومتريه للمقياس من حيث الصدق والثبات.
ثبات املقياس
تأكد الباحث من ثبات املقياس من خالل آلاتي:
طريق التجزئة النصفية :والجدول التالي بين ذلك
17

جدول ( ) 5قيم معامل ثبات درجات مقياس الضغوط النفسية بطريقة التجزئة النصفية
م
1
2
3
4
5

ألابعاد
الضغوط ألاكاديمية
الضغوط الاقتصادية
الضغوط ألاسرية
الضغوط الصحية
الضغوط الاجتماعية

عدد العبارات
05
05
01
05
03

معامل التجزئة النصفية
1.93
1.95
1.91
1.55
1.52

يتضح من الجدول (  ) 5أن املقياس يتمتع بمعامل ثبات جيد ومقبول على كافة
ابعاده ،حيث كانت اعلى قيمة معامل ثبات لبعد الضغوط ألاكاديمية (  ) 93,1وأقل
قيمة لبعد الضغوط الاجتماعية ( .) 52,1
 -2معامل الفاكرونباخ
قام الباحث بحساب ثبات املقياس بطريقة الفاكرونباخ والجدول ( )3يوضح نتيجة
ذلك
جدول ( )3يوضح قيم معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ
معامل الفاكرونباخ
ألابعاد
م
1.92
الضغوط ألاكاديمية
1
1.92
الضغوط الاقتصادية
2
1.95
الضغوط ألاسرية
3
1.90
الضغوط الصحية
4
1.91
الضغوط الاجتماعية
5
ويتضح من الجدول السابق أن املقياس يتمتع بثبات جيد على جميع أبعاده
صدق املقياس
قام الباحث بحساب صدق املقياس بالطرق التالية,
 -1صدق املحكمين
تم عرض املقياس على (  ) 01من ألاساتذة املحكمين املختصين بالتربية وعلم
النفس بعدد من الجامعات السعوديه والعربيه ( الكترونيا ) للتأكد من صالحية
املقياس ومالءمة عباراته ،وقد قام ألاساتذة بإبداء مالحظاتهم ،وبناء عليه تم إلابقاء
على العبارات التي كان اتفاق املحكمين حولها تزيد عن  ، %91وتعديل صياغة بعض
العبارات ألاخرى .
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 -2صدق الاتساق الداخلي
قام الباحث بحساب صدق الاتساق الداخلي للمقياس من خالل إيجاد قيم
معامالت الارتباط بين الدرجة الكلية ودرجة الابعاد الفرعية للمقياس على العينة
الاستطالعية  ،والجدول( )2يوضح ذلك
جدول ( )2قيم معامالت الارتباط بين الدرجة الكلية ودرجات الابعاد الفرعية للمقياس
م
0
5
3
2
2

معامل الارتباط
1,53
1,50
1,75
1,72
1,72

الابعاد
الضغوط الاكاديمية
الضغوط الاقتصادية
الضغوط الاسرية
الضغوط الصحية
الضغوط الاجتماعية

ً
وبذلك أصبح املقياس في صورته النهائيه مكونا من( )22عبارة .
ألاساليب إلاحصائية
استخدم الباحث ألاساليب إلاحصائية التالية:
 -0اختبار " ت " .T-Test
 -5معامل ارتباط بيرسون.
الفصل الرابع
ً
أوال :نتائج الدراسة
-1الفرض ألاول وينص على  :التوجد عالقه ذات دالله احصائيه بين
الضغوط النفسيه والتحصيل الاكاديمي لدى عينه من الطالب السعوديين
املبتعثين بجامعة اوريقون بالواليات املتحده الامريكيه .
للتحقق من الفرض ألاول استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون إليجاد
العالقة بين املتغيرين ،وجاءت النتائج كما في جدول ( :) 2
جدول (  )2العالقة بين الضغوط النفسية والتحصيل ألاكاديمي
م

الضغوط النفسية

0
5
3

الضغوط ألاسرية
الضغوط الاجتماعية
الضغوط الاقتصادية

قيمة معامل ارتباط بيرسون
للعالقة بين الضغوط النفسية والتحصيل
ألاكاديمي
 *1.592 **1.399 **1.21919

الضغوط ألاكاديمية
2
الضغوط الصحية
2
الضغوط النفسية ككل

 **1.2511،012
**1.220 -

تشير نتائج جدول ( )2إلى وجود عالقة ارتباطية سلبية بين جميع أبعاد
الضغوط النفسية والتحصيل ألاكاديمي لدى عينة البحث،ماعدا الضغوط
الصحيه ،وتتدرج تلك العالقة من ألاعلى لألدنى ابتداء من الضغوط ألاكاديمية
(  ،) 1.251-ثم الضغوط الاقتصادية (  ،) 1.219-فالضغوط الاجتماعية ( 1.399-
ً
) ،وتأتي الضغوط ألاسرية الاقل ارتباطا ( . ) 1.592-
أما عالقة الضغوط النفسية ككل بالتحصيل ألاكاديمي فقد جاءت بتأثير
سلبي بلغ (  .) 1.220-وهذا يعني أنه كلما قلت الضغوط النفسية لدى الطالب
والطالبات كلما ارتفع معدل تحصيلهم الاكاديمي ،والعكس صحيح.
وهذه نتيجة متوقعة وتتسق مع أدبيات البحث والدراسات السابقة؛ حيث
ً
ً
ً
من البديهي عند الجميع أن للضغوط تأثيرا مباشرا وسلبيا على تحصيل الطالب
والطالبة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( السهلي0252 ،ه ) ،و دراسة
( آل سعد0257،ه ) ،ودراسة ( نسيمة داود0992 ،م ).
هذا من حيث ارتباط الضغوط النفسية ككل مع التحصيل ألاكاديمي ،أما
من حيث التفصيل ،فقد جاءت الضغوط ألاكاديمية في املرتبة ألاولى ( ) 1.251-
وارتبطت بعالقة سالبة وقوية مع التحصيل ألاكاديمي؛ وهذا متوقع عند الباحث؛
حيث إن الطالب املبتعثين من الجنسين يحملون هم وعبء دراسة جميع املواد
باللغة إلانجليزية التي ال يتقنها معظمهم ،ويجدون صعوب بالغة في فهم شرح املادة
العلمية ،ومتابعة التقدم السريع في التراكم املعلوماتي املطلوب إنجازه خالل الفصل
الدراس ي الواحد .هذا من جانب ومن جانب آخر تضافر جميع العوامل والضغوط
النفسية ألاخرى كالظروف الاجتماعية ،والبعد عن ألاسرة ،وقلة الدخل املادي في
أنها تظهر في صورة سالبة على تحصيل الطالب ،ونتائجه الدراسية؛ ولذلك يظهر أن
ً
ً
الطالب والطالبات ( املبتعثين ) يعانون ضغطا أكاديميا ملحوظة بشكل كبير.
ً
ونظرا لصعوبة الحياة ،وغالء املعيشة في الواليات املتحدة ألامريكية،
وكذلك قلة املكافأة للمبتعثين السعوديين مقارنة مع بعض دول الخليج ألاخرى،
باإلضافة إلى ظروف أخرى تساهم في استنزاف مواردهم املالية كوجود أطفال
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برفقتهم ،وضرورة إلحاقهم بالروضة ،وكذلك إيجارات املساكن وغيرها .كل تلك
العوامل جعلت من الضغوط الاقتصادية تأتي في املرتبة الثانية ( .) 1.219-وجاءت
الضغوط الاجتماعيه في املرتبه الثالثه ( )1،399وذلك مقبول بل ومتوقع الن الطالب
امليتعث في بداية البعثه يجد فروقات اجتماعيه كبيره من حيث القيم والعادات
والتقاليد التب اعتاد وتربى عليها منذ صغره  ،من حيث طريقة الدراسه املختلطه
بين الجنسين ،ومظهر امللبس الخارجي  ،وعالقة الشبان مع الفتيات وغيرها الكثيرمما
لم بعتد عليه الطالب او الطالبه في اململكه العربيه السعوديه  ،ولذلك فال غرابه أن
تشكل الضغوط الاجتماعيه عبئا على املبتعث من حيث الاختالفات الكثيره والكبيره
في العديد من النواحي الاجتماعيه  ،وأتت الضغوط الاسريه في املرتبه قبل الاخيره
( )1،592ولعل ذلك يعود الى أن أغلب الطالب املبتعثين متواجدين في جماعات
تعوضهم غياب الاسره في البلد ألاصلي  ،فتجد الطالب او الطالبه متزوجا مما
يساعدهما على التنفيس والقاء العبء على بعضهما  ،واحيانا تجد الطالبه غير
متزوجه لكن نظام الابتعاث يلزمها بمرافقة محرم الى بلد الابتعاث والد او اخ
اوقريب من الدرجه ألاولى مما يساهم نفسيا في التخفيف من وطأة الغربه وفقدان
الجو الاسره  ،ناهيك عن التكاتف والتعاون الكبير الذي يبديه املبتعثون بينهم وبين
بعضهم الاخر لشعورهم بحاجتهم لذلك اثناء الغربه باالضافه الى دور الانديه
السعوديه املنتشره في اغلب الواليات الامريكيه والتي تشرف عليها امللحقيه الثقافيه،
وتقوم بدور فاعل ومشرف في التعارف والتقريب بين جميع الطالب املبتعثين  ،وخلق
جوا من الالفه واملحبه والاخوه يساهم في تحملهم عناء البعد عن الاسره والوطن
ومشاعر الغربه  ،فلعل كل ذلك ساهم في حصول عينة الدراسه على درجات قليله
نوعا ما مقارنه بانواع الضغوط ألاخرى  ،وليس بمستغرب أال يكون هناك عالقه
لبعد الضغوط الصحيه مع التحصيل الاكاديمي  ،بسبب أن امللحقيه الثقافيه
السعوديه في أمريكا لدهها نظام تأمين صحي رائع للمبتعثين من خالل التعاقد مع
شركه عامليه رائده في مجال الخدمات الطبيه وتقديم ارقى الخدمات الصحيه
باالتفاق مع شبكه كبيره من املستشفيات املتقدمه في جميع انحاء الواليات املتحده
الامريكيه  ،بحيث يسجل املبتعث في شركة التأمين بمجرد وصوله بلد الابتعاث
سواء كان بمفرده او مع افراد اسرته  ،ويحظى مباشره بكل مايحتاجه من الخدمات
ً
الطبيه مجانا دون مقابل  ،ومن هنا كان طبيعيا أال تشكل الضغوط الصحيه عبئا
على املبتعث  ،حيث الخدمات الطبيه املجانيه باالضافه الى التقدم الطبي والثقه
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لدى املبتعث في تطور الخدمات الطبيه في املستشفيات الامريكيه  ،ممايشعراملبتعث
باالطمئنان وألامان الصحي .
الفرض الثاني وينص على أنه " التوجد فروق ذات ذات دالله احصائيه على
مقياس الضغوط النفسيه بين مرتفعي ومنخفض ي التحصيل لدى عينة
الدراسه ".
وللتحقق من وجود فروق من عدمه استخدم الباحث اختبار  t-testوكانت النتيجه
حسب الجدول التالي :
جدول ( )2يوضح الفروق في الضغوط النفسيه بين مرتفعي ومنخفض ي التحصيل
الاكاديمي
منخفضوا التحصبل

م
الضغوط
النفسية

72,32

ع
02,25

مرتفعوا التحصيل ت
ع
م
29,13

05,77

5,32

داللة
دالة
1,12

ويوضح الجدول ( )2نتائج اختبار (ت) للفروق على مقياس الضغوط النفسيه ،
بين الطالب املبتعثين منخفض ي ومرتفعي التحصيل الاكاديمي  ،وقد دلت النتائج
على وجود فروق دالة احصائيا حيث بلغت قيمة (ت= )5,32عند مستوى داللة
( ، )1,12لصالح منخفض ي التحصيل  ،أي أن أولئك الذين انخفض تحصيلهم
الاكاديمي كانوا هم الذين حصلوا على درجة اعلى على مقياس الضغوط النفسية ،
وتتفق هذه النتيجه مع دراسة داوود(0992م)  ،وتختلف مع دراسة السهلي
(0252ه) ودراسة السنيدي (5115م)  ،ويرى الباحث ان النتيجه تتفسر في ضوء
طبيعة الحياه التي يعيشها املبتعثون في كل واليه من واليات الواليات املتحده
الامريكيه  ،حيث أن بعض املستجيبين على مقياس الدراسه عاشوا فتره دراسيه في
واليه أخرى قبل انتقالهم الى جامعة اوريقون بمدينة يوجين ومالهامن خصائص
اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه  ،قد تجعل من مقارنة املبتعث (سواء ارتفع اداؤه
الاكاديمي او انخفض) السلوب العيش والدراسه بينها وبين الواليات ألاخرى عوامل
فاعله في تفاعله مع الضغوط النفسيه وتقبله لها بل والتعايش والتكيف معها ،
اضافه الى الفروق الفرديه الشخصيه من حيث مهارات الحياه واملهارات الاكاديميه
وماقد تساهم به من جعل كل طالب او طالبه من املبتعين يؤسس لذاته أسلوبا
فريدا وخاصا في التعايش مع الضغوط مع الاخذ في الاعتبار تحصيله الاكاديمي
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ً
ارتفاعا او انخفاضا  ،لذلك يرى الباحث أن املبتعثين من الطالب والطالبات
منخفض ي التحصيل الاكاديمي كانت الفروق على مقياس الضغوط النفسيه
لصالحهم ـ على الغكس من مرتفعي التحصيل ممن كانت لدههم درجه أقل من
الضغوط النفسية .
الفرض الثالث وينص على أنه " ال توجد فروق ذات دالله احصائيه على مقياس
الضغوط النفسيه بين الذكور وإلاناث من عينة الدراسة.
وللتحقق من نتائج – -الثالث استخدم الباحث اختبار ( ت )  T. testللكشف عن
تلك الفروق والجدول (  ) 7يوضح النتيجة.
جدول (  ) 7يوضح الفروق في الضغوط النفسية بين الذكور وإلاناث
املتغير أفراد
الجنس العينة
ذكور
90
إناث

79

املتوسط إلانحراف
املعياري
02,52
23,11
22,92

02,75

(ت)
--1.25
1.25

(ت ) الجدول

الدالله

 0.92عند
مستوى 1,12
5,27عند
مستوى 1,10

غير داله
غير داله

يتضح من الجدول (  ) 7عدم وجود فروق ذات دالله احصائيه على مقياس
الضغوط النفسية بين الطالب والطالبات من عينة الدراسة املبتعثين بجامعة
أوريقون ،ويدل ذلك على أن املبتعثين ( ذكور وإناث ) يشعرون بنفس املستوى من
الضغوط النفسية وال فرق واضح بينهما في ذلك ،وربما يعود ذلك إلى طبيعة الحياة
الاجتماعية في الواليات املتحدة إلامريكية ومافيها من مساواة بين الرجل واملرأة من
حيث تحمل املسؤولية وتوزيع املهام بينهما دون تفريق ،مما يجعل املبتعث ( طالبا
وطالبة) يتقاسمون الهم ومواجهة املشكالت وتربية ألابناء وتحمل ألاعباء املالية
والصعوبات الاجتماعية ،هذا جانب ،والجانب آلاخر كونهم يعيشون في غربة وبعيدا
عن الوطن وهناك تقل املساندة الاجتماعية لكال الطرفين ،مما يعرض كال منهما
(ذكرا وأنثى )إلى ضغوط متنوعة اسرية ،و إجتماعية و إقتصادية وأكاديمية وصحية
دون تفريق.
ً
ثانيا :توصيات الدراسة :
من خالل نتائج الدراسه  ،يوص ي الباحث بمايلي :
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الاهتمام بأوضاع املبتعثين من الطالب والطالبات وتقص ي احوالهم ومحاولة تذليل
العوائق بكل اشكالها لالرتقاء بادائهم الاكاديمي .
تكثيف تدريس اللغه الانجليزيه لطالبنا في مراحل التعليم العام حتى يتمكنوا منها
والتكون عائقا اثناء ابتعاثهم الى الخارج .
زيادة املكأفأه للطالب املبتعثين بما يتالءم مع ارتفاع ألاسعار الهائل في بلدان
الابتعاث  ،مع مراعاة التفاوت النسبي من بلد الخر
دعم الانديه الطالبيه السعوديه عموما في بلدان الابتعاث ليستمروا في آداء
مهامهم تجاه املبتعثين .
تشكيل لجنه عليا مستقله على مستوى الوزاره تختص بتتبع أحوال املبتعثين
ومعرفة مشكالتهم واستقبال مالحظاتهم وشكاواهم  ،والعمل على تقديم العون
واملساعده في أسرع وقت وفي كل الجوانب .
ً
ثالثا :الدراسات املقترحة :
يقترح الباحث اجراء الدراسات التاليه :
اجراء نفس الدراسه على عينات من املبتعثين في بلدان أخرى .
دراسة الضغوط النفسيه وعالقتها بدافعية إلانجاز لدى عينه من املبتعثين.
 دراسة العالقه بين التحصيل الاكاديمي وقلق املستقبل .
املراجع
ً
أوال :املراجع العربية
 -0إبراهيم  ،لطفي عبد الباسط(0992م)  :عمليات تحمل الضغوط في عالقتها بعدد من املتغيرات
النفسية لدى املعلمين  .مجلة مركز البحوث بجامعة قطر ،العدد الخامس ،السنة الثالثة ،ص
ص .015-92
-5البرعاوي ،أنور علي أحمد (5110م)  :الضغوطات النفسية لدى طلبة الجامعة وعالقتها ببعض
املتغيرات  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة إلاسالمية .رسالة ماجستير غير
منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة الازهر .
-3جاد هللا  ،أبو املكارم جاد هللا (0995م)  :امليول النفسية والتحصيل الدراس ي في الرياضيات .
إلاسكندرية  ،امللتقى املصري لالبداع والتنمية .
-2عبد املجيد  ،سعيد (0992م)  :العالقة بين مركز الضبط الداخلي والخارجي والتحصيل الدراس ي
 .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية  ،جامعة عين شمس.
-5الشبراوي ،سيد(5113م)  :الفروق بين نمطي سلوك (أ ،ب) فيبعض املتغيرات النفسية لدى
عينة من الطالب بالثانوية الازهرية .
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 -2آل سعد ،محمد خالد (0257ه) .عالقة الضغوط النفسية ببعض املتغيرات الشخصية لدى
الطالب املستجدين بكلية امللك خالد العسكرية .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة نايف
العربية للعلوم ألامنية.
 -7آل عبدالقادر ،صالح عبدهللا (0997م) .الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق لدى عينة
من الطالب الجامعيين .رسالة دكتوراة ،الرياض ،كلية العلوم الاجتماعية ،جامعة إلامام
محمد بن سعود.
 -5الحامد ،محمد معجب (0992م) .التحصيل الدراس ي :دراساته – نظرياته – واقعه –
العوامل املؤثرة فيه .الرياض ،الدار الصوفية للتربية.
 -9داود ،نسيمة (0992م) .التعرف على مصادر الضغوط التي يعاني منها طالب الصفوف من
السادس إلى العاشر في جامعة ألاردن.
 -01السمادوني ،السيد عبدالرحمن (0991م)  :ادراك املتفوقين عقليا للضغوط والاحتراق
النفس ي في الفصل املدرس ي وعالقتة ببعض املتغيرات  .بحث مقدم في املؤتمر السادس لعلم
النفس  ،كلية التربية  ،جامعة الفيوم  ،مصر .
الرشيدي ،هارون توفيق (0999م) .الضغوط النفسية :طبيعتها ونظرياتها – برنامج
-00
ملساعدة الذات في عالجها .القاهرة ،مكتبة ألانجلو املصرية.
ستورا ،جان بنجامين (0997م) .الكرب – الضغط النفس ي .ترجمة :أسعد ،وجيه،
-05
دمشق ،دار البشائر.
السنيدي ،جار هللا (5115م) .الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراس ي.
-03
رسالة ماجستير ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية.
عبداملعطي ،حسن مصطفى (5112م) .ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها .القاهرة،
-02
مكتبة الزهراء.
 --02عبيدات ،ذوقان وآخرون (5110م) .البحث العلمي :مفهومه – أدواته – أساليبه.
عمان ،دار الفكر للطباعة.
عسكر ،علي (5111م) .ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها .ط ،5القاهرة ،دار
-02
الكتاب الحديث.
العنزي ،عياش سمير (0252ه) .عالقة الضغوط النفسية ببعض متغيرات
-07
الشخصية لدى العاملين في املرور بمدينة الرياض .رسالة ماجستير ،الرياض،
جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية.
معروف ،اعتدال (5110م) .مهارات مواجهة الضغوط في ألاسرة –
-05
 -02آل طالب ،عبد العزيز بن عبد هللا (  :) 51,9الدراسة في الخارج .العبيكان
للنشر ،الرياض ،الطبعة ألاولى.
 -07جماز ،عبد الرحمن إبراهيم ( 0979م ) :دراسة مشكالت التكيف عند الطالب
السعوديين بالواليات املتحدة إلامريكية.
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مجلة كلية التربية ،جامعة امللك عبد العزيز ،م ( .055 -005 ،) 2 ( -- ،) 2
 -05الدواد ،عبد املحسن بن سعد ( 0202ه ) :التعليم العالي في اململكة العربية
السعودية ( بداياته وتطوره ) .الطبعة ألاولى.
 -09الشدوخي ،سعد عبد الكريم ( 0955م ) :دراسة حول املشكالت التي يواجها
الطالب السعوديون في مؤسسات التعليم العالي في الواليات املتحدة إلامريكية.
املجلة العربية للبحوث التربوية ،تونس ،م(  ) 5ع ( .029 – 025 )0
 -51العوهلي ،محمد بن عبد العزيز ،العقيلي ،عبد املحسن بن سالم (51- 9م ):
التعليم العالي في اململكة العربية السعودية .املؤتمر إلاقليمي العربي ( نحو
فضاءعربي للتعليم العالي ) .مصر.
 -50وزارة التعليم العالي ( 0253ه ) :إلابتعاث للدراسة في الواليات املتحدة
إلامريكية ،وكالة الوزارة لشؤون البعثات ،الطبعة الثانية.
 -55الشطالوي ،محمد إبراهيم (  ) 0991مشكالت الابتعاث للحصول على
الدكتوراه في التربية .مجلة كلية التربية باملنصورة ،مصر ،ع ( ،) 02ج ( 500 ،) 0
– .533
 -53الصالح  ،مصلح أحمد (0992م)  :التكيف الاجتماعي والتحصيل الدراس ي .
الرياض  ،دار فيصل للنشر .
 -52السهلي  ،راشد سعود يداح (0252ه)  :التوافق العسكري وعالقتة بالتحصبل
ألاكاديمي في ضوء بعض املتغيرات النفسية  .رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة
الامام محمد بن سعود .
ثانيا  :املراجع ألاجنبية :
-24ELLis,A(1978): Students-life stress inventory annual
matting of the indaina psychology associations , san Antonio.
-25Frazier & schauben(1994) : stressful lif events and
psychological adjustment among female college students .
measurements and evaluation in counseling and
development,27(1),1-12.
-26mchugh,s.e (1997) :stress coping and symptom otology in
a sample of irish adolescents .d.a.t,vol.57,NO 8.
-27Lazarus, R.S & Folkman, S. ( 1985 ). Stress, Appraisal,
and Coping. New York, Springer.
- 28Walter & Jane. E ( 1991 ): The Effects of Stress
Management Program on Anxiety and Academic Performance
with Adult Males in Post Secondary Vocational Training.
Dissertation Abstract International. Vol 52 – 05 A. 61 – 46.
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