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 قدمة امل .1

، إذ ظهرت  والتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي وتقنيات املعلوماتطور التقني  بالتتأثرت  العملية التعليمية برمتها    أصبح من املعلوم أن

اإللكتروني مفهوم  كالكثير من املصطلحات واملفاهيم   األكاديمي  اإللكتروني واإلشراف  الحاجة    التعليم  التقنيات  إ والذي ظهرت  ليه وذلك لإلستفادة من 

 . دراي و اإل أ شرافية وعمليات متابعة سواًء على املستوى التحصيلي إ زيادة عدد الطلبة وماشمل ذلك من عمليات الحديثة و 

، ساهمت في خفض امليزانيات املرصودة للتعليم وألغت الحدود الجغرافيةالجدير بالذكر أن هناك الكثير من الفوائد للمنصات التعليمية، حيث  

   إدارة التعليم   استخدام املنصات التعليمية ونظم   أصبح التحول نحو  ،ضافة على ذلكإ 
ً
   االلكترونية يمثل توجها

ً
(. Alhalafawy and Zaki, 2019 )عامليا

الكبيرة  وعليه فقد   الحاجة  املدارس    الرقمية  التعليمية  للمنصات ظهرت  التقليدي في معظم  التعليم بشكله  إيقاف  نتج عن  األوقات وما  السيما في هذه 

 واسوباء فيروس كورونا  والجامعات حول العالم بسبب  
ً
   تحالة الدراسة بالطرق املعروفة سابقا

ً
وماصاحب ذلك من ارتباك في العملية التعليمية خصوصا

الخارج، واحتياجهم   املتابعة واإل إ على مستوى الطالب املبتعثين في  حيث ذكرت منظمة   (.2019التميمي،  )  كثر من ذي قبلأ شراف والتوجية  لى عمليات 

 . (Hofhuis and al, 2019) حول العالم بإغالق مدارسهم وجامعاتهم % من عدد الطالب 87لى تأثر إ ، م26/03/2020في تقريرها الصادر في اليونيسكو 

التعليمية  لجأت  قد   التعليمية كخيار    لىإ املؤسسات  املنصات  أي فجوة تعليمية  توظيف  التعليمية وسد  العملية  تنتج عن لضرورة استمرار  قد 

 للطلبة املبتعثين للخارج. كاديميةاأل واملتابعةشراف سرع واألكثر كفاءة في عمليات اإل لى البحث عن الخيار األفضل واأل إ و  ،تفاقم األزمة 

على استخدام هتمت بالجانب األكاديمي والتحصيلي ولم يتم التركيز  أ   منصة "سفير"املنصات التعليمية الرقمية ومنها  نه من املالحظ أن أغلب  أ إال  

(. 2016الغامدي،  )  االبتعاثبلد    ملساعدتهم على حل اإلشكاالت التي قد تواجههم في  املبتعثين  وتواصل مع الطلبةإتصال    وكقناة   هذه املنصات كوسيلة
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 :امللخص

معرفة   إلى  الحالية  الدراسة  في  تهدف  املبتعثين  الطالب  مع  التواصل  في  املستخدمة  "سفير"  الرقمية  املنصة  تقدمها  التي  الخدمات 

إلى واقع   األمريكية، إضافة  املتحدة  اتبعت  االغترابالواليات  الدراسة  أهداف  الرقمية "سفير"، ولتحقيق  املنصة   املنهج  الباحثة النفس ي عبر 

( الدراسة من  تكونت عينة  التحليلي.  ،  23الوصفي 
ً
مبتعثا  

ً
طالبا التي (  الخدمات  واقع  األول حول  تكونت من مجالين،  استبانة  استخدام  تم 

حول   الثاني  واملجال  "سفير"،  منصة  إلى  النفس ي  االغترابتقدمها  الدراسة  نتائج  توصلت  مساعد .  دور  لها  "سفير"  الرقمية  املنصة  واقع  أن 

، للبعدين، وهذه  االغتراباألولى للطلبة، كما بينت النتائج أن واقع  االبتعاثبدرجة مرتفعة خالل فترة 
ً
النفس ي عبر منصة "سفير" كان متوسطا

سهم في التخفيف من  
ُ
شير إلى أن املنصة ت

ُ
التفس ي للطلبة املبتعثين. وعليه أوصت الدراسة بوضع خطة استراتيجية لدعم    باالغترا النتيجة ت

 . االغترابالتواصل واالتصال من قبل الطلبة املبتعثين مع املنصة الرقمية "سفير" من خالل امللحقيات الثقافية في بلدان 

 .االبتعاثالنفس ي؛  االغتراباملنصة الرقمية "سفير"؛  الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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التكيف وشعور الطلبة بالوحدة   وما قد يصاحبها جميع في ظل حداثة هذه التجربة على  ، السيما  االبتعاثالناتجة عن الغربة في بلد    العزلةو ،  من عدم 

 (. 2019جدوع، ) الطلبة

نات من أجل االنتقال إلى مع الزيادة امللحوظة في أعداد الطلبة بالخارج ، ظهرت الحاجة املاسة لبناء نظام متكامل الحتواء هذا الكم الهائل من البيا

ب باإلرتقاء  فعال  بشكل  تساهم  والتي  املنظومة  هذه  من  املستفيدين  للطلبة  األعمال  إجراءات  تبسيط  شأنها  من  التي  اإللكترونية  الخدمات  املعامالت 

املراقبة واإلشراف  املبتعثيناملقدمة للطلبة   هذه الجهود بإطالق منظومة سفير   (. وعليه فقد أثمرت2018السيد،  )  بالخارج، من أجل تسهيل إجراءات 

 علم2008اإللكترونية ابتداًء من عام 
ً
   (.2019العقيل، يها )، ومازال العمل والتطوير جاريا

التعامل مع جميع يتم فيه  إلكتروني  بأنه نظام  املناسبة فور وصولها،    ُيعرف نظام "سفير"  الطلبات واتخاذ اإلجراءات  الطلبة ودراسة  إحتياجات 

 وم
ً
 وإداريا

ً
أكاديميا الطالب  الطالب، ويتم من خالله متابعة  املستفيدين من خدمة  ُيمكن  النظام   وهذا 

ً
الشيخ،    آليا ُيعتبر 2015)آل  السياق ذاته  (. وفي 

 والذي صمم بأحدث التقني
ً
ات واتجاهه نحو نظام سفير أحد أبرز األنظمة اإللكترونية التي أطلقتها الوزارة واملوجه للطلبة السعوديين املبتعثين خارجيا

معهم بعدة أشكال ومراقبة أداء الطالب واإلطالع على الحوكمة واتمتة الخدمات لإلشراف على الطلبة املبتعثين  ومتابعة سير دراستهم بالخارج والتواصل 

 التعليمية   تجدر اإلشارة إلى أن املنصةو   (.2020التقارير الدورية لتحصيل الطالب ومساعدة الطالب على حل جميع التحديات التي تواجههم )الشريف،  

عتبر  "سفير"
ُ
  .(2015النعيم، ) والخصائص والخدمات التي سهلت العملية التعليمية ملزاياالطلبة املبتعثين با من أهم اإلبتكارات التكنولوجية التي زودت ت

الطل بيانات  اإلطالع على  األكاديميين من  للمشرفين  يسمح  الخارج، حيث  في  املبتعثين  الطلبة  لجميع  بيانات  قاعدة  "سفير" على  نظام  بة  يحتوي 

بشكل إضافة إلى أن هذه املنصة تقدم خدمات متكاملة وتركز ، (2020)وزارة التعليم ، التفصيلية مما يساعدهم في اتخاذ القرارات من خالل هذا النظام

 (. 2017) الحلفاوي،  االبتعاثواالتصال في بلدان  زيادة التواصللخاص على تقديم الدعم اإللكتروني واملحتوى 

منصة  ماتم تطويره في  من خالل    تقديم خدمات للطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية  نحو  االبتعاثوزارة التعليم ممثلة في وكالة  اتجهت  

 تم زيادة الخدمات التي تنفذ  حيث  ،  2"سفير"  
ً
يتم تنفيذها كان  خدمة   (13)  ، والتحول الكبير منالبشري   تدخل العنصردون    منصة سفير من خالل    آليا

 
ً
 أن أصبحت الخدمات املقدمة  لى  إ   1"سفير"في    آليا

ً
خاصة لتواصل واالتصال مع الطلبة املبتعثين  ا   على  منصة "سفير"، وتقوم  ( خدمة58)  2في سفير    آليا

إلى  وانب االجتماعية والجوانب النفسيةفيما يختص بالج بلدان   في تجاوز ما يواجهونه في  ملساعدتهم والتوجيه للطالب    رسائل الدعم واإلرشاد، إضافة 

 (.2014)الحضيبي، النفس ي  االغترابمن حاالت  االبتعاث

التحديات هذه  كل  الطالب    وأمام  من  نسبة  بعض  توجد  وشعورهم   داخل  التكيفبعدم  املتعلقة    الصعوباتيواجهون  التعليمية  مؤسساتهم 

و   على  النفس ي  االغتراببالوحدة 
ً
سلبا يأثر  مما  األكاديمي  هم تحصيل،   وانطالق(.  kayımbasıoglu and al, 2016)  وانجازهم 

ً
تجربة  ا قياس  أن  دور   من 

لبيان دور   ، تنطلق هذه الدراسةاالبتعاثببلد    النفس ي  االغترابتخفيف    فيومحاولة مساعدتهم    الطلبة املبتعثينالتواصل مع    في  املنصة الرقمية "سفير"

 النفس ي لدى الطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية. االغترابمنصة "سفير" في التخفيف من 

  :مشكلة الدراسة .1.1

في الواليات املتحدة األمريكية، حيث تبين هذا من خالل التقارير الواردة من   االبتعاث طلبة   املشاكل التي تواجه  تحليل  بعض  انطلقت الدراسة من 

بلدان   في  الثقافية  مديرية    االبتعاثامللحقيات  النفسية   االبتعاثإلى  الناحية  على  بدوره  ينعكس  والذي  األكاديمي  بالجانب  واملتصلة  التعليم  وزارة  في 

تحديات يواجهوان مجموعة  املبتعثين، حيث  بلد    للطلبة  بثقافة  يتصل  ما  االجتماعي االبتعاثمنها  التكيف  بطرق   
ً
أيضا يتصل  وما  اللغة،  إلى  إضافة   ،

 التنازل عن بعض العادات والتقاليد للتوائم مع الثقافة الجديدة، وصعوبة التواصل مع املجتمع   والنفس ي،
ً
 إضافة إلى صعوبة تكوين صداقات، وأحيانا

إلى منح  تأثير هذه املشكحيث يمتد    الجديد،  شعور   الطلبة الت 
ً
بالعزلة  وهو ما يمنحالنفس ي    االغترابب  ا الثقةهم اإلحساس  س، وهذا كله بالنف   وفقدان 

 في إيقاف بعثة بعض الطلبة.
ً
 ينعكس على تحصيلهم األكاديمي ويلعب دورا

الدراسات السابقة في هذا املجال أن  ى ومن ناحية أخر   من تحديات تواجه الطلبة املبتعثين، حيث أشارت دراسة  أكدت 
ً
 ما تم التطرق له سابقا

( تجربة الدراسة 2017( إلى بعض معوقات إتمام بعثة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات األجنبية، كما بينت دراسة عقيل )2019الرويلي )

وع السعوديةبالخارج  العربية  اململكة  الخاصة من  التربية  مبتعثي  لدى  الثقافي  بالذكاء  و القتها   ،( األسمري  لدى لبيان  (  2019دراسة  الثقافية  الصدمة 

تعثين في ( للكشف عن املعوقات اإلدارية التي تواجه الطلبة املب2017، كما جاءت دراسة العبد املنعم )الطلبة السعوديين الدارسين فى اململكة املتحدة 

 تتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي:   وفي إطار ذلكدولتي أمريكا واململكة املتحدة. 

 النفس ي لدى الطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟ االغترابما دور املنصة الرقمية "سفير" في التخفيف من 

  :أسئلة الدراسة  .2.1

 ما فاعلية املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟  •

 ؟ في الواليات املتحدة األمريكية املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين "سفير" الرقمية املنصةالنفس ي عبر  االغترابما واقع  •
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  :لدراسةاأهداف   .3.1

 التعرف إلى الخدمات التي تقدمها املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟  •

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟ االغترابالتعرف إلى واقع  •

 :الدراسةأهمية   .4.1

 تبرز أهمية الدراسة فيما يلي:

 :األهمية النظرية .1.4.1

 املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟ الخدمات التي تقدمها املنصة الرقمية "سفير" للطلبة إلقاء الضوء على  •

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير" للطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية.  االغترابواقع إلقاء الضوء على  •

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير". االغترابإلقاء الضوء على مؤشرات مؤشرات  •

 :األهمية التطبيقية .2.4.1

 الكشف عن التحديات الناتجة عن الصدمة الثقافية لدى الطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية.  •

للتخفيف من   • توظيفها  الواجب  التي من  واإلجتماعي  النفس ي  التكيف  أساليب  بيان  في  الحالية  الدراسة  سهم 
ُ
ت الطلبة   االغترابقد  لدى  النفس ي 

 املبتعثين. 

التعليم  • وزارة  في  السياسات  وواضعي  القرار،  متخذي  إفادة  في  الدراسة  هذه  نتائج  تسهم  أن  املتوقع  إلى    االبتعاثومكتب    من  الطرق  بالنظر 

 التخفيف من املعوقات التي تواجه الطلبة املبتعثين. واألساليب الفعالة في

 :الدراسةحدود    .5.1   

املوضوعي • من    :الحد  للتخفيف  "سفير"  الرقمية  املنصة  دور  عن  الكشف  في  املبتعثين  االغترابتتمثل  للطلبة  املتحدة    النفس ي  الواليات  في 

 األمريكية. 

 . 2021مريكية للعام الدراس ي الواليات املتحدة األ  :والزماني الحدود املكاني •

 .للواليات املتحدة األمريكيةالطالب السعوديون املبتعثون  الحد البشري: •

  :الدراسةمصطلحات   .6.1

النفس ي يتمثل في العجز، وعدم االلتزام    االغترابوبهذا املعنى ف  كليهما،  هو شعور الفرد باالنفصال عن اآلخرين أو عن الذات أو  :النفس ي  االغتراب •

 و   (.Alosaimi et al, 2016باملعايير، وفقدان املعنى والتمحور حول الذات وعدم اإلحساس بالقيمة االجتماعية والنفسية للذات )
ُ
  ة عرفه الباحثت

 بأنه مجموع درجات 
ً
 على مقياس الدراسة الحالية.استجابات أفراد العينة  إجرائيا

 وماملنصة الرقمية "سفير":   •
ً
 وإداريا

ً
 هي نظام إلكتروني يتم فيه التعامل مع جميع إحتياجات الطلبة، ويتم من خالله متابعة االطلبة أكاديميا

ً
. آليا

 (.2020 لجميع الطلبة املبتعثين في الخارج )وزارة التعليم،ويحتوي نظام سفير على قاعدة بيانات 

 يدانية الدراسة امل إجراءات .2

 : منهج الدراسة  . 1.2

 هي في الواقع  كما الظاهرة  دراسة ، حيث يتم من خالله التحليلي الوصفي املنهج الدراسة الحالية اتبعت
ً
. دقيقويصفها وصفا

ً
 ا

 عينة الدراسة  .2.2

، وتم الحصول على بياناتهم من وكالة  23بعينة قصدية بلغت )  الدراسةتمثلت عينة  
ً
في وزارة التعليم، حيث تم التواصل معهم من    االبتعاث( طالبا

 .Email & Whatsapp خالل 

 أداة الدراسة .3.2

 النفس ي   االغتراب  حول   تكونت من مجالين، األول حول واقع الخدمات التي تقدمها منصة "سفير"، واملجال الثاني تركز على    تم استخدام استبانة

بحيث ُيطلب من املستجيب أن يختار االستجابة التي تعبر عن رأيه لكل عبارة، والتي ،  والذي تكون من بعدين هما )العزلة االجتماعية، الغربة عن الذات(

 تنحصر  
ً
 في الخيارات اآلتية: )دائما

ً
 ، غالبا

ً
 ، أحيانا

ً
 ، نادرا

ً
 ( عبارة، 23من )  االغترابواملجال الثاني:    ( عبارة.13)املجال األول: الواقع من    حيث تكون   (.، أبدا

 .)2015ة، باج)كوقد استفادت الباحثة من دراسة 
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 :أداة الدراسة )االستبانة(صدق  .4.2

 صدق االتساق الداخلي، والجدول التالي يبين ذلك.  االستبانة عن طريقتم التحقق من صدق 

 معامالت ارتباط بيرسون   :(1جدول )
 قيمة الداللة  معامل االرتباط  املجال 

 0.000 **0.73 النفس ي  االغتراب 

 0.000 **0,84 واقع الخدمات 

 عند مستوى داللة )( أن معامالت ارتباط بيرسون عالية، كما أنها 1يتبين من الجدول )
ً
(، وهذا يدل على أن جميع هذه املجاالت  0.01دالة إحصائيا

 تتمتع بصدق االتساق الداخلي. 

 أداة الدراسة )االستبانة(:ثبات  .5.2

 . ثباتالمعامالت  التاليوُيظهر الجدول   Cronbach's Alphaألفا كرو نباخ  ة طريقةالباحث تاتبع

 معامالت ألفا كرو نباخ للثبات (:2)جدول 
 معامل ألفا كرو نباخ  عدد البنود  املحاور الفرعية املجال 

 0.708 7 العزلة االجتماعية  النفس ي  االغتراب 

 0.693 7 الغربة عن الذات 

 0.761 6 واقع الخدمات 

 االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة. هي معامالت ثبات عالية، ويمكن من الجدول أن معامالت ألفا كرونباخ  يتضح

 ومناقشتها الدراسة نتائج  .3

 ؟ من وجهة نظرهم  املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية فاعليةما السؤال األول:   . 1.3

 كما موضح في الجدول التالي: املنصة الرقمية "سفير" املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، للخدمات التي تقدمها حساب تم 

اقع الخدمات التي تقدمها منصة "سفير" (:3)جدول  افات املعيارية لو  املتوسطات الحسابية واالنحر
توسط  امل العبارة  م 

 حسابيال

نحراف  اال 

 عياري امل

اقع  ترتيبال  درجة الو

شرك   5
ُ
وت النظام  على  أدواتها  خالل  من  العمل  ورش  "سفير"  منصة  تنظم 

 الطلبة فيها. 

 مرتفعة  1 7380. 4.107

بلد   2 قوانيين  عن  املبتعثين  للطلبة  املعلومات  توفير  "سفير"  منصة  سهم 
ُ
ت

 .االبتعاث 

 مرتفعة  2 8420. 4.035

 مرتفعة  3 7090. 3.892 تعزز منصة "سفير" ارتباط املبتعث بهويته السعودية. 6
 مرتفعة  4 1.011 3.821 توفر منصة "سفير" بيانات وأدوات لحل مشاكل الطلبة املبتعثين.   1
تنشر منصة "سفير" الفعاليات واألنشطة األكاديمية للطلبة املبتعثين في بلد   4

 .االبتعاث 

 مرتفعة  5 1.037 3.714

 مرتفعة  6 1.183 3.261 توفر منصة "سفير" الدعم الفني للمشاكل التقنية التي تواجه املبتعثين.   3

 مرتفعة 0.782 3.805 املتوسط املوزون 

( الجدول  الحسابية  (  3يوضح  املتوسطات  املتحدة  لواقع  قيم  الواليات  في  املبتعثين  الطالب  التواصل مع  في  املستخدمة  "سفير"  الرقمية  املنصة 

لها   أن  تبين  حيث  مساعد  األمريكية،  فترة  بدور  خالل  مرتفع  الخدمات   االبتعاثدرجة  لهذه  الكلية  للدرجة  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث  لهم،  األولى 

( وذلك يشير إلى انخفاض درجة التشتت بين استجابات عينة 1.183  –  0.709تراوحت انحرافاتها بين )(، كما  0.782(، وانحراف معياري قدره )3.805)

 الدراسة عن املتوسط العام مما يدل على تجانس االستجابات.  

ألخبار واملستجدات من الناحية  الطلبة املبتعثين إلى الواليات املتحدة األمريكية في بداية فترة ابتعاثهم يهتمون بمتبعة ا ُتفسر هذه النتيجة إلى أن  

سهم في ارتباط املبتعث بهويته السعودية، االبتعاثاألكاديمية، وذلك ألن منصة "سفير توفر املعلومات للطلبة املبتعثين عن قوانين بلد 
ُ
، إضافة إلى أنها ت

بلد   في  املبتعث  واقع وحياة  ملنصة سفير على  األثر  يبين  العملاالبتعاثوهذا  أن ورش  كما  لتعريفه   ،  بها  إشراكه  يتم  املبتعث، حيث  حياة  في   
ً
دورا لها 

 من خالل الفعاليات واألنشطة األكاديمية التي تقوم بها املنصة، وهذا كله
ً
يدل على أن واقع   بالجانب األكاديمي للجامعة التي يدرس فيها، ويتم ذلك أيضا

الطالب   حياة  في   
ً
مهما  

ً
دورا تلعب  املنصة  تقدمها  التي  بلد  الخدمات  في  والنفسية  االجتماعية  الناحية  ومن  األكاديمية  الناحية  من   . االبتعاثاملبتعث 

التربية الخاصة 2017وجاءت هذه النتيجة مرتبطة مع ما أشارت إليه دراسة كل عقيل ) ( تجربة الدراسة بالخارج وعالقتها بالذكاء الثقافي لدى مبتعثي 

 ( لبيان الصدمة الثقافية لدى الطلبة السعوديين الدارسين فى اململكة املتحدة. 2019األسمري )من اململكة العربية السعودية، ودراسة 
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الثا  .2.3 اقع  :  نيالسؤال  و املتحدة    االغترابما  الواليات  في  املبتعثين  الطالب  مع  التواصل  في  املستخدمة  "سفير"  الرقمية  املنصة  عبر  النفس ي 

 األمريكية؟

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير"، كما موضح في الجدول التالي:  االغترابواالنحرافات املعيارية، لواقع تم حساب املتوسطات الحسابية 

افات املعيارية لإلغتراب النفس ي عبر منصة "سفير"  (:4)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر
توسط  امل ة العبار  م 

 حسابيال

نحراف  اال 

 عياري امل

 ترتيبال الدور 

 1 متوسط  1.209 03.61 االبتعاث ينتابني حاالت من االكتئاب عندما اتعامل مع اآلخرين في بلد  4

 2 متوسط  1.271 3.518 .االبتعاث ال استطيع االندماج في البيئة الجامعية في بلد  6

 3 متوسط  1.433 3.381 أشعر بأنه ليس لدي أي طموح أو هدف أسعى لتحقيقه في فترة ابتعاثي. 3

 4 متوسط  1.071 3.202 .االبتعاث الشعور بالتناقض بين ما أرغب بتحقيه وبين ما يريده اآلخرون في بلد  1

 5 متوسط  1.046 3.285 .االبتعاث أشعر بأني غير قادر على اتخاذ قرارات فيما يخص حياتي في بلد  5

 6 متوسط  7200. 3.182 ابتعاثي.أحس بالحنين واالشتياق ألهلي وأصدقائي في بلدي األم خالل فترة  2

 متوسط  0.729 3.363 عجز والعزلة االجتماعيةلل املتوسط املوزون 

 1 متوسط  0.491 03.52 ، بحيث أشعر أن ال قيمة لي.االبتعاث دراستي في بلد  ال اشعر بالرضا عن 1

 2 متوسط  1.386 3.408 ال أشعر بأي متعة في أي عمل أقوم به 2

 3 متوسط  1.391 3.371 أية رغبة من رغباتي االبتعاث لم يحقق لي الواقع قي بلد  3

 4 متوسط  1.442 3.301 .االبتعاث ال أستطيع التعبير عما في داخلي، بحيث أشعر بغربة وعجز تام في بلد  4

 أشعر بالعناء والحزن في بلد  5
ً
 5 متوسط  0.702 3.261 .االبتعاث دائما

 6 متوسط  6290. 3.108 .االبتعاث أشعر بأن مستقبلي مجهول وأفكر بالفشل في دراستي في بلد  6

 متوسط  0.832 3.328 غربة عن الذات املتوسط املوزون لل

 متوسطكان منصة "سفير"  النفس ي عبر االغتراب لواقعاملتوسطات الحسابية ( أن قيم 4يتبين من النتائج الوارة في الجدول )
ً
للبعدين، حيث جاء  ، ا

(، كما جاء املتوسط املوزون لبعد الغربة 0.729(، وإنحراف معياري بلغ )3.363بلغ )  متوسط حسابي املتوسط املوزون لبعد العجز والعزلة االجتماعية ب

( بلغ  بمتوسط حسابي  الذات  )3.328عن  بلغ  وإنحراف معياري  است(،  0.832(،  بين  التشتت  درجة  انخفاض  إلى  يشير  الدراسة عن وذلك  جابات عينة 

 املتوسط مما يدل على تجانس االستجابات. 

 ملنصة سفير في خفض  
ً
 متوسطا

ً
النفس ي لدى الطلبة املبتعثين، حيث أن وجود الطلبة في   االغترابوترجح الباحثة هذه النتيجة إلى أن هناك دورا

 بعدم الرضا والخوف    االبتعاثبلد  
ً
في بداية ابتعاثهم يولد لديهم صدمة ثقافية من خالل اختالف العادات والتقاليد والثقافة، وهذا يولد لديهم شعورا

سهم بشكل جيد في خفض حاالت من املستقبل، 
ُ
  ب االغتراوالشعور بالعناء والحزن، وهذا ناتج عن قلة التواصل واالتصال على منصة سفير، حيث أنها ت

ب في  العزلة  من  تخرجهم  حتى  الطلبة  مع  واتصال  تواصل  من  املنصة  به  تقوم  ما  خالل  من  يتضح  الدور  هذا  وأن  املبتعثين،  الطلبة  لدى  لد النفس ي 

 بأخراج املبتعث من دائرة  االبتعاث
ً
نتيجة مرتبطة وجاءت هذه ال  .االبتعاثحداث الضاغطه التي يواجهونها في بلد  األ . وبالنتيجة فمنصة سفير تلعب دورا

الرويلي ) إليه دراسة كل من  األجنبية، و دراسة عقيل 2019مع ما أشارت  الجامعات  السعوديين في  التدريس  إتمام بعثة أعضاء هيئة  ( حول معوقات 

السعودية، ودرا 2017) العربية  اململكة  الخاصة من  التربية  مبتعثي  الثقافي لدى  بالذكاء  بالخارج وعالقتها  الدراسة  )( تجربة  لبيان  2019سة األسمري   )

 الصدمة الثقافية لدى الطلبة السعوديين الدارسين فى اململكة املتحدة. 

 :راسةدتوصيات ال  .3.3

 تولدت عن الدراسة التطبيقية، أوصت الباحثة بمحموعة من التوصيات يمكن إجمالها بالتالي: في ضوء النتائج التي

"سفير" من خالل   • الرقمية  املنصة  املبتعثين مع  الطلبة  قبل  واالتصال من  التواصل  لدعم  استراتيجية  فيوضع خطة  الثقافية  بلدان    امللحقيات 

 . االغتراب

  االبتعاثحتى يتم تشجيع طلبة    3في وزارة التعليم حول تطوير وتحسين أدوات "سفير" وتحسينها إلى "سفير"    االبتعاثوضع خطة من قبل وكالة    •

 على التواصل واالتصال مع هذه املنصة.

أدوات منصة "سفير"   • تبين مميزات  التي من شأنها  الفعاليات واألنشطة  إلى  الطلبة    ، وإطالع  2، و"سفير"  1و "سفير"  بناء برنامج تدريبي، إضافة 

 املبتعثين عن أي تطوير وتحديث على املنصة. 

املبتعثين  • للطلبة  األكاديمي  الجانب  إلى  الجديد، وهذا يعطي داللة على تكيفهم النظر  املجتمع  اندماجهم في  يتم تحديد مدى  ، بحيث من خالله 

.
ً
 النفس ي في حال كان الجانب األكاديمي جيدا

 .االبتعاثالنفس ي لدى الطلبة املبتعثين وإيجاد الحلول املناسبة لتفادي التحديات التي تواجههم في بلد  االغترابالنظر في مكونات  •
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Abstract: The study aim to identify the services provid by the digital platform "Safeer" used to communicate 
with students on scholarships in the United States of America. The study also aim to identify the reality of 
psychological alienation through the digital platform "Safeer". To achieve the objectives of the study, the 
researcher adopted the descriptive and analytical approach. The study sample consisted of (23) scholarship 
students. A questionnaire was used that consisted of two dimensions, the first about the reality of the services 
provided by the "Safeer" platform, and the second dimension about psychological alienation. The results of 
the study concluded that the reality of the digital platform " Safeer" has a high degree of supportive role 
during the first scholarship period for students.  The results also showed that the reality of psychological 
alienation through the " Safeer" platform was moderate, for the two dimensions. This result indicates that the 
platform contributes to alleviating the psychological alienation of scholarship students. Accordingly, the study 
recommended developing a strategic plan to support communication by scholarship students with the digital 
platform " Safeer" through cultural attachés in countries of expatriate. 

Keywords: The digital platform "Sphere" ; Psychological alienation; Scholarship . 
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