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مجلة الدراسات االجتماعية السعودية
جملة ) علمية –  دورية - حمكمة( تصدر عن اجلمعية العلمية السعودية للدراسات االجتماعية، جبامعة امللك سعود، 
تنشر املواد العلمية اليت مل يسبق نشرها، بالعربية أو باإلجنليزية، وتشمل البحوث العلمية يف جماالت الدراسات االجتماعية، 

والرتبوية، وعلم النفس، والرتبية اخلاصة.

قواعد النشر

تسعى اجمللة أن تكون رائدة ومميزة يف جمال النشر العلمي، وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر العربية والعاملية، وتكون  
إحدى اجملالت املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرؤية

 اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث احملكمة يف العلوم االجتماعية والرتبوية وعلم النفس والرتبية 
اخلاصة وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

الرسالة

 1- تعزيز التنوع املعريف بني الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية والرتبوية والنفسية على املستويني اإلقليمي والدويل. 
 2- تطوير املعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام يف نشر املعرفة وتبادهلا مبا خيدم اجملتمع وحيقق تقدمه. 

 3- تلبية حاجة الباحثني؛ لنشر أحباثهم وفق معايري التحكيم العلمي. 

األهداف

هــ
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المواد المنشورة

والرتبية  والرتبية،  الدراسات االجتماعية  باإلجنليزية، يف حقل  أو  بالعربية  اليت مل يسبق نشرها،  البحوث  اجمللة  تنشر 
اخلاصة، وعلم النفس.

تعليمات للباحثين:
- ال يتجاوز عدد كلمات البحث )10 آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلجنليزي، واملراجع. ال مسافة بني عالمات 
الرتقيم والكلمات اليت تسبقها، فاملسافة دائماً بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تليها، إال عالمات الرتقيم املزدوجة 
حلصر ما بينها مثل: القوسني ) ( والشولتني » » والشرطتني - -، فإهنا تُفصل مبسافة عما قبل احلصر هبما وعما بعده، 

ولكنهما بال مسافة عما حيصرانه بينهما.
- يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلجنليزية، على أال جتاوز كلمات كل منهما )200 

كلمة(.
- تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، اجلامعة، وعنوان املراسلة( 

باللغتني العربية واإلجنليزية، يف صفحة مستقلة يف أول البحث مث تتبع بصفحات البحث مفتتحة بعنوان البحث.
- ال يرد اسم الباحث، أو الباحثني، يف منت البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن 

هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بداًل من ذلك كلمة »الباحث« أو »الباحثني«
- يُتبع كل مستخلص بكلمات مفتاحية Keywords تعبرِّ عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة اليت تناوهلا، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلجنليزية، وال يتجاوز عددها )6( كلمات.
The World List of Scientific Periodicals ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد يف -

وتستخدم االختصارات املقننة دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم2، مل، جمم، كجم، ق، % ...اخل.
- يتم اإلشارة إىل املراجع بنظام االسم والتاريخ )name, date( داخل املنت وال يقبل نظام ترقيم املراجع داخل املنت. وترتب 
املراجع يف هناية البحث هجائياً بقائمة مستقلة واملراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل منها وال ترقم املراجع يف 

قائمة املراجع هنائياً. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التايل:
أ - يشار إىل الكتب يف املنت داخل قوسني باسم املؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما يف قائمة املراجع، فيكتب االسم األخري 
للمؤلف )اسم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان الكتاب ببنط مائل مث 

بيان الطبعة. فمدينة النشر: مث الناشر، مث سنة النشر.
مثال: املصري، وحيد عطية. مقدمة يف هندسة العمليات احليوية. الرياض: جامعة امللك سعود، 1425هـ.

ب - يشــــــــــار إىل الدوريات يف املنت بنظام االســــــــــم والتاريخ بني قوسني على مستوى السطر. أما يف قائمة املراجع فيبدأ بذكر 
االســــــــــم األخري للمؤلف )اســــــــــم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان البحث 
كاماًل بني شــــــــــولتني “ “. فاســــــــــم الدورية خمتصراً ببنط مائل، فرقم اجمللد، مث رقم العدد بني قوســــــــــني، مث سنة النشر بني 

ر
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قوسني.
مثال:فقيهــــــــــا، أنيــــــــــس بن محزة. “منذجة تقطري خليط ذي نســــــــــبة تطايــــــــــر عالية”. جملة جامعة امللك ســــــــــعود )العلوم 

اهلندسية(، جملد15، العدد )1(، )2003م(، 27-13.
ت - إذا كان املرجع )رســــــــــالة علمية مل تطبع(: فرتتب يف قائمة املراجع بذكر االســــــــــم األخري للباحث )اسم العائلة(، فاالسم 
األول واألمساء األخرى: فعنوان الرســــــــــالة، فدرجة الرسالة )رســــــــــالة ماجستري/دكتوراه(، فمكاهنا: البلد، القسم، الكلية، 
اجلامعة، فالســــــــــنة(. مثال: الكناين، ظافر مشــــــــــبب: الذات يف النقد العريب القدمي، رسالة دكتوراة، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 1430هـ.
ث - تستخدم احلواشي لتزويد القارئ مبعلومات توضيحية، ويشار إليها يف املنت بأرقام مرتفعة عن السطر. وترقم التعليقات 
متسلســــــــــلة داخل املنت. وعند احلاجة، ميكن اإلشارة إىل مرجع داخل احلاشية عن طريق استخدام كتابة االسم والتاريخ 
بني قوســــــــــني وبنفس طريقة اســــــــــتخدامها يف املنت، وتوضع احلواشي أسفل الصفحة اليت ختصها واليت ذكرت هبا وتفصل 

خبط عن )املنت(.
- يتأكد الباحث من سالمة لغة حبثه، وخلوه من األخطاء املطبعية واللغوية قبل إرساله.

- املواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي جامعة امللك سعود.
- يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد اجمللة تتضمن حبثه املنشور.

إجراءات النشر:
- يرسل الباحث حبثه عب موقع اجمللة، واتباع اإلجراءات املطلوبة.

- يُعد إرسال الباحث حبثه عب موقع اجمللة اإللكرتوين تعهداً من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم 
للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه فـي اجمللة.
- هليئة حترير اجمللة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

- ختضع مجيع البحوث، بعد إجازهتا من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على حنو سري.
- يرسل البحث إىل اثنني من احملكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إىل ثالث ويكون رأيه حامساً.

- البحوث اليت يقرتح احملكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.
- عند قبول البحث للنشر، ال جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكرتوين، دون إذن كتايب من رئيس هيئة التحرير.

- يبلغ أصحاب البحوث املرفوض نشرها دون إبداء األسباب

ز
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كلمة رئيس التحرير 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:

فيسر هيئه حترير جملة الدراسات االجتماعية السعودية   – أيها القارئ الكرمي – أن تقدم العدد الرابع لعام 1441هـ، 
وقد حرصت هيئه التحرير من خالل هذا العدد على االلتزام بتجويد احملتوى العلمي والتحريري للموضوعات املطروحة، 
إضافة إىل االرتقاء باجمللة واليت حافظنا فيها على هنج اتبعناه، وسلسلة من اإلجراءات حرصنا فيها على التدقيق والتحكيم 

العلمي اجلاد ؛ لسالمة كل البحوث املقدمة إليكم 
ونأمل أن تليب هذه اجمللة طموحات الباحثني واملهتمني ونسعى بعون اهلل للنهوض هبا حنو األفضل إقليمًيا وعاملًيا.

ويتضمن هذا العدد أربعة حبوث متنوعة وقد تناولت تلك البحوث موضوعات متنوعة جاء البحث األول بعنوان :  
أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين يف التعليم اجلامعي وسبل االستفادة منها )دراسة مقارنة لعدد من اجلامعات العربية واألجنبية(. 
والبحث الثاين بعنوان: » دور القيادات األكادميية يف تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة. والبحث 
الثالث بعنوان: إسهام املنظمات االجتماعية يف احلد من تداعيات أزمة فريوس كورونا باجملتمع السعودي )دراسة مطبقة على 
املنطقة الشرقية( والبحث الرابع بعنوان: معوقات الوصول إىل احملتوي املعريّف الرقمّي لدى الطالبات ذوات اإلعاقة السمعّية 

يف جامعة اجملمعة: دراسًة نوعّيًة ميدانّيًة
وأختتم هذه االفتتاحية بتوجيه الشكر إىل الزمالء أعضاء هيئه التحرير على جهودهم املوفقة، وإين ألرجو أن تكون 
اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف مستوى تطلع القراء حىت حتقق هذه اجمللة األهداف املرجوة وتواكب املستوى واألهداف 
النبيلة اللي تسعى إليها اجلامعة. كما نقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا اجمللة وعاًء لنشر حبوثهم ولكافة قرائها الذين 

يتابعوهنا. 
وختاما أود اإلشارة اىل أن هيئة حترير اجمللة تستقبل كل ما يرد إليها من مالحظات أو تعليقات لدراستها واإلفادة منها 

مبا حيقق تطور اجمللة وتقدمها. وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه خدمة العلم واالنتفاع به. 
                                                         

رئي�س التحرير         

اأد. حممد بن عبداهلل ال�سايع         

ح
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اأبحاث العدد

ل



أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني في التعليم الجامعي وسبل االستفادة منها
)دراسة مقارنة لعدد من اجلامعات العربية واألجنبية(

د. ظافر بن أحمد مصلح القرني
أستاذ املناهج وتقنيات التعليم املشارك

قسم العلوم الرتبوية -كلية الرتبية بالزلفي
جامعة اجملمعة

مستخلص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل مقارنة أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين )ELMS( يف عدد من اجلامعات العربية واألجنبية الرائدة يف 

جمال التعلم اإللكرتوين سعياً الستنتاج عوامل جناح ومتيز هذه األنظمة ونقل خربات جناحها للجامعات السعودية. 
  وقد اعتمدت الدراسة على املنهج املقارن إلجراء عمليات املقارنة بني أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين يف تلك اجلامعات 
سعياً للتوصل إىل أسباب جناحها. وقد قصد الباحث اختيار سبع جامعات من بلدان خمتلفة حتقيقاً للتنوع والتباين، صممت 
ثالث أدوات جلمع بيانات الدراس����������ة؛ كانت األداة األوىل عبارة عن مقابلة مقننة موجهة إىل اجلهات املشرفة على نظم إدارة 
التعلم اإللكرتوين، يف حني كانت األداتني الثانية والثالثة عبارة عن اس����������تبانات موجهة ألعضاء هيئة التدريس الذين يُدرِّسون 
من خالل هذا النظام، والطلبة الذين يتعلمون عرب هذه األنظمة، وقد متحور حمتوى األدوات حول قياس درجات رضا الفئات 

الثالث عن فاعلية تلك األنظمة وقدرهتا على حتقيق أهدافها، واألسباب اليت أبرزت جناحها ومتيزها.
وقد بينت النتائج ارتفاع درجات رضا كل الفئات؛ حيث كانت متوس����������طات اس����������تجابات عينة الدراس����������ة بني مرتفعة 
ومرتفعة جداً، كما بينت النتائج أن أهم أس����������باب جناح األنظمة تتمثل يف قدرهتا على هتيئة بيئة التعلم االفرتاضي، وس����������هولة 
الوصول للنظام عرب حمركات البحث، وآليات التس����������جيل والدخول للنظام، ومتيزها بواجهة تفاعلية، وأدوات تدريس متنوعة، 

واحملتوى العلمي الثري، وتوفر عوامل الدعم الفين والتقين السريعة، ومرونة وقابلية النظام للتطوير.
كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل جامعة اإلمارات يف درجة رضا الطالب، وعن 
وج����������ود فروق يف درجة رضا أعضاء هيئة التدريس لصاحل كل من جامعيت اإلمارات واجلامعة الس����������عودية اإللكرتونية عن بقية 

اجلامعات، يف حني ال توجد فروق يف استجابات اجلهات املشرفة تبعاً الختالف نظم إدارة التعلم اإللكرتوين.
الكلمات المفتاحية: التعلم اإللكرتوين، أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين، دراسات املقارنة، التعليم اجلامعي.
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E – learning management systems in university education and ways to 
benefit from them

(A comparative study of a number of Arab and foreign universities(
Zafer bin Ahmad Musleh Al-Garni

Associate Professor, Curriculums and Education Technology
College of Education, Al Zulfi, Majma’ah University.

Study abstract:
The study aimed to compare electronic learning management systems )ELMS( in sev-

eral leading Arab and foreign universities in the field of e -learning in an attempt to infer 
the success and distinction factors of these systems and share their success experiences to 
Saudi universities.

The study relied on the comparative approach to conduct comparison processes be-
tween the e-learning management systems in the universities under study, to find the 
reasons for their success. 

The researcher intended to choose seven universities from different countries around 
the world to achieve diversity and variance. The researcher has designed three tools to 
collect the study data. Each tool was allocated to a specific category of groups that deal 
with the system in each university, where the first tool was a standardized interview di-
rected to the authorities supervising the e-learning management system, while the second 
and third tools were Questionnaires directed to the faculty members who teach through 
this system, and the students who learn through these systems. the content of the tools 
revolved around the services provided by these systems and mechanisms for implementing 
and evaluating the teaching and various educational activities, and measuring the degrees 
of satisfaction of the three categories about the extent of effectiveness of these systems and 
their ability to achieve their goals, and the reasons that have demonstrated their success 
and distinctiveness.

The results showed high levels of satisfaction of all categories Where the average re-
sponses of the study sample were between high and very high. Also, the results showed 
that the most important reasons for the systems' success are their ability to create a virtual 
learning environment, and the ease of accessing the system through search engines, the 
mechanism of registration and Entry to the system, being distinguished by an interactive 
interface, various teaching tools, the rich scientific content, and it provides rapid technical 
support factors, flexibility and system capability of development.

The results of the study also revealed the presence of statistically significant differ-
ences in favor of the Emirates University in the degree of student satisfaction, and the 
existence of differences in the degree of satisfaction of the faculty members in favor of both 
the Emirates and Saudi Electronic universities from the other universities understudy, 
whereas there are no differences in the responses of the supervising authorities depending 
on the difference in e-learning management systems.

Key words: e-learning, e-learning management systems, comparative studies, High-
er Education



3

د. ظافر بن أمحد مصلح القرين: أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين يف التعليم اجلامعي وسبل االستفادة منها

مقدمة  
يع����������د التعلم اإللك����������رتوين من أهم مس����������ات هذا العصر 
الذي يش����������هد تطوراً متس����������ارعاً يف حقل تكنولوجيا التعليم 
واملعلوم����������ات واالتص����������ال، وتبعاً لذلك تط����������ورت وتنوعت 
اس����������تخدامات أدوات����������ه وتعددت تطبيقاته، كما توس����������عت 
املفاهيم واملس����������ميات اليت تندرج حتت هذا اجملال فظهر ما 
يس����������مى بالتعلم الرقمي، والفصول االفرتاضية، واملنصات 
التعليمية، واحملتوى الرقمي، واملقررات الرقمية، والتعلم من 
بعد، .... وغريها من املس����������ميات اليت تتكامل يف جمملها 
لتكون بيئات تعل����������م إلكرتوين يتم من خالهلا تقدمي منوذج 
عص����������ري ومتقدم للتعليم والتعل����������م يف أي مكان وأي زمان 
حي����������ث مل يعد لعائق الزمان واملكان يف التعليم تلك األمهية 
وأصبح من الس����������هل معاجلته من خالل توظيف تطبيقات 

وأنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين والتعليم من بعد.
 وأصبحت املؤسسات التعليمية تستخدم هذه األنظمة 
والتقنيات للرفع من مستوى جودة عمليات التعليم والتعلم 
وحتسني خمرجاهتا، واالرتقاء بدرجة تصنيفها بني اجلامعات، 
حيث أن من أهم معايري اجلودة الش����������املة يف التعليم كفاءة 
األنظمة اإلدارية يف منظومة التعليم مبا يساعد املنظومة على 
الرقي املستمر والتحسني يف متطلبات التعلم وختريج أجيال 
قادرة على العمل والتنافس����������ية يف كافة جماالت احلياة، كما 
أصب����������ح من مقومات اجلودة والتميز امتالك منظومة خاصة 
يف كل جامعة إلدارة عملي����������ات التعليم والتعلم والعمليات 
الفنية واإلدارية املرتبطة بذلك وتوفري مجيع املتطلبات والبىن 
التحتية اليت تضمن فاعليتها واس����������تمراريتها وتقدمي أدوارها 

بالصورة املثلى.
وقد حظي استخدام وتوظيف أنظمة وتطبيقات التعلم 
اإللكرتوين باهتم����������ام العديد من ال����������دول املتقدمة والنامية 
على حد س����������واء، حيث تُعىن اجلامعات يف الدول املتقدمة 
بالتوس����������ع يف اس����������تخدامها، وذلك بتطوير مقررات كاملة 
بواس����������طتها، وهذا ما جعل الدول النامية تس����������عى جاهدة 
للحاق بركب الدول املتقدمة يف هذا االجتاه، وإدراكا منها 

ألمهية تلك النظم يف رفع مس����������توى كفاءة العملية التعليمية 
يف مؤسس����������ات التعليم العايل )العتي����������ي ،2013(. “وقد 
شجع تنامي أعداد أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين-التجارية 
وغري التجارية واليت تس����������هل عملية التعلم من خالل شبكة 
اإلنرتنت-الباحثني على دراس����������ة ه����������ذه األنظمة وحتليلها 

واملقارنة بينها”. )الغديان، 2010، ص. 11(
وم����������ن املالح����������ظ أن الدراس����������ات املقارن����������ة اهلادفة إىل 
نقل اخلربات واملمارس����������ات اإلجيابية ب����������ني الدول يف حقل 
الرتبية والتعليم اكتس����������ب قيمة واجتاه، وتعددت مسمياهتا 
تبعاً لكيفياهتا وأس����������اليبها، فظهر مسمى دراسات املقارنة  
الدولي����������ة   والدراس����������ات   ،)Comparative Studies(
)Global Research(، ودراس����������ات املقارنة بني األمم 
Cross-national )Cultural(  Stud-( والثقافات

ies(، كم����������ا أن املنظمات الدولية اليت هتتم مبقارنة األنظمة 
التعليمية للدول قد انتش����������رت بش����������كل واضح حتت مظلة 
األم����������م األوروبية واألم����������م املتحدة، واملنظم����������ات اإلقليمية 
كمنظم����������ة ال����������دول العربية أو جمل����������س التع����������اون اخلليجي 

)احمليسن، 2002(
ويف هذا الش����������أن تربز أمهي����������ة الدراس����������ة املقارنة؛ ألهنا 
»تضي����������ف أبعاداً جدي����������دة، تتمثل يف التع����������رف على رؤية 
وخ����������ربات اآلخري����������ن املتماثلني واملختلفني؛ حيث يس����������عى 
عل����������م املقارنة إىل حتقي����������ق عدة أهداف م����������ن بينها اهلدف 
اإلصالح����������ي، وهو إصالح األوضاع احلالي����������ة وتطويرها«. 

)األمحدي، 2018، ص. 440(
جدي����������ر بالذكر إن مقارن����������ة التعليم أو جزء منه بني أي 
دولة وأخرى ليس شيئاً يسرياً؛ ألن كل دولة غالباً ما تتمتع 
بنظام تعليمي خمتلف ومس����������تقل عن الدول األخرى، كما 
أن هناك بعض املفاهيم التعليمية تفس����������ر وتفهم يف دولة ما 
بطريق����������ة ختتلف متاماً عن مفهومها يف دولة أخرى مما جيعل 
املقارن����������ة حتتاج إىل جهد كبري من أجل توحيد أوجه املقارنة 
 Mackinnon, D., Dominic N., David Z.,(

 )& Margaret H., 1997
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وحيث أن مقارنة أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين ختتلف 
ع����������ن مقارنة أنظم����������ة التعليم األساس����������ية أو مقارنة تدريس 
مناه����������ج تعليمية معينة كالعلوم والرياضي����������ات واجلغرافيا...  
وغريها، »فالدراس����������ة املقارنة يف التعلم اإللكرتوين تكتسب 
خصوصيته����������ا يف مقارن����������ة واكتش����������اف اخلصائ����������ص الكلية 
ألنظمة إدارة التعل����������م اإللكرتوين املختارة من خالل تناوهلا 
بالوصف والتحليل ألوجه التش����������ابه واالختالف بني تلك 
األنظم����������ة« )الغدي����������ان، 2010، ص. 11(، لذلك فإهنا 
حتت����������اج إىل الوق����������وف عل����������ى أدق التفاصي����������ل املتعلقة هبذه 
النظم بداي����������ة من نوع التقنيات واألنظمة املس����������تخدمة يف 
إدارة التعلم اإللكرتوين، واإلدارات أو العمادات اليت تقوم 
بعمليات اإلشراف واملتابعة ،ومعاجلة املشكالت والتطوير 
املس����������تمر من ناحية، وأدوات التدري����������س املتاحة باألنظمة، 
واخلدمات والتقنيات املعينة لتنفيذ طرق التدريس املختلفة، 
وممارسات التقومي واالختبارات املناسبة واملتنوعة من ناحية 
أخرى، باإلضافة للربجميات املساعدة يف ضبط كافة املهام 
التعليمي����������ة، ورصد النتائ����������ج واملخرجات املعرفي����������ة واملهارية 
والوجداني����������ة املرتبطة بعملي����������ات التعلم اليت تنفذ من خالل 
هذه األنظمة؛ وهو ما يستدعي الدراسة املتأنية والفاحصة 

سعياً للوصول إىل أفضل النتائج والتوصيات.
وبناء على ما قدمته الدراس����������ات الس����������ابقة واطلع عليه 
الباح����������ث يف جمال الرتبية املقارنة ف����������إن هناك ما يربر إجراء 
هذه الدراس����������ة لتتفرد باالجتاه حنو دم����������ج الرتبية املقارنة مبا 
هل����������ا من تاريخ وأصول نظرية، بتكنولوجيا التعلم اإللكرتوين 
ومس����������تحدثاته، وذلك ملواكبة التط����������ورات التقنية يف النظم 
التعليمية املختلفة، ويسعى الباحث من خالل هذه الدراسة 
لتحقي����������ق هدفها يف تش����������خيص وحتليل نظ����������م إدارة التعلم 
اإللك����������رتوين يف عدد من اجلامعات الرائ����������دة يف هذا اجملال 
حول العامل - اليت اختريت كعينة للدراس����������ة - واالستفادة 
من عوامل وأسباب جناح تلك النظم والسعي لنقل خربات 

النجاح للجامعات السعودية.

مشكلة الدراسة:
حظ����������ي التعلم اإللك����������رتوين  بقدر كبري م����������ن االهتمام 
والعناية يف مجيع دول العامل عامة ويف الوطن العريب خاصة 
فقد أصبحت أكرب اجلامع����������ات العربية تنافس نظرياهتا من 
اجلامع����������ات األجنبية يف هذا اجمل����������ال، حيث قامت أغلب 
اجلامعات بإنش����������اء عم����������ادات ومراك����������ز للتعليم اإللكرتوين 
والتعلي����������م عن بع����������د ؛ حبيث يتم عن طريقها إش����������راك كافة 
املعني����������ني بالعملي����������ة التعليمي����������ة من قي����������ادات وأعضاء هيئة 
التدريس وطالب يف حتمل مسؤولياهتم حنو عملييت التعليم 
والتعل����������م، مما س����������اعد يف تطوير املمارس����������ات واملخرجات؛ 
وذلك مل����������ا هلذه املراكز من قدرة عل����������ى الربط بني املصادر 
التكنولوجية والتفاعلية احلديث����������ة وبني املقررات اإللكرتونية 
وبنائها وتصميمها مبا خيدم العملية التعليمية والتدريس����������ية 
من خالل ما يس����������مى ب�نظم إدارة التعلم اإللكرتوين، وهذا 
ما اس����������تدعى ضرورة ل����������دى بعض الدراس����������ات من قياس 
االجتاهات والرض����������ا لدى أطراف العملية التعليمة حنو هذا 
التح����������ول الرقمي ومدى جناحه م����������ن وجهة نظرهم فقد قام 
الكندري)2020( بدراسة هدفت لتقييم جتربة إدارة التعلم 
اإللك����������رتوين )D2L( يف كلي����������ة التمري����������ض- اهليئة العامة 
للتعلي����������م التطبيقي والتدريب بدولة الكويت من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة وقد كانت النتائج 
إجيابية لصاحل استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، وهذا 
ما أكدت عليه دراس����������ة اجلري����������وي )2019( واليت هدفت  
الس����������تقصاء أثر اس����������تخدام نظ����������ام إدارة التعلم اإللكرتوين 
بالك بورد )Blackboard( يف حتصيل الرياضيات وتنمية 
االجتاه����������ات لدى طالب الس����������نة التحضريية جبامعة امللك 
س����������عود مقارنة بالطريقة املعتادة، وقد توصلت دراسة بشر 
)2011م( إىل وج����������ود اجتاهات إجيابية لدى أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعات الس����������عودية حنو اس����������تخدام نظام إدارة 
التعلم اإللكرتوين )جس����������ور(، وأش����������ار اىل أن أعضاء هيئة 
التدريس الذين يس����������تخدمون نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 
جسور لديهم الوعي الكايف بأمهية التعلم اإللكرتوين وأمهية 
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استخدام التكنولوجيا يف التدريس.
    وتأسيس����������اً على ما س����������بق تأيت هذه الدراسة هبدف 
فح����������ص وحتلي����������ل أنظمة التعل����������م اإللكرتوين يف س����������بع من 
اجلامع����������ات الرائدة يف التعلم اإللك����������رتوين والتعليم عن بعد 
على مستوى العامل يف أمريكا وأوروبا وأسيا وأفريقيا واخلليج 
العريب، للوقوق على الظروف واملمارس����������ات واألسباب اليت 
صنع����������ت التميز يف ه����������ذه األنظمة والس����������عي اجلاد لتقدمي 
رؤي����������ة واضحة مبنية على نتائج الدراس����������ة التحليلية الواقعية 
واخلل����������وص بتوصي����������ات تس����������هم يف تطوير أنظم����������ة التعلم 
اإللك����������رتوين باململكة العربي����������ة الس����������عودية وجامعة اجملمعة 
بصفة خاصة، وهنا “تظهر أمهية دراس����������ة األنظمة الرتبوية 
لدول أخرى يف الكشف عن مناذج متقدمة يف التعليم من 
خالل فحصها ودراس����������تها والتعمق يف عالقتها املتبادلة مع 
بيئتها، ويف الوقت ذات����������ه جتنب الوقوع يف أخطاء األنظمة 
واالس����������تفادة من هذه األخطاء، إضافة إىل أن املقارنة بني 
النظم الرتبوية يس����������اعد على معرفة اإلجراءات الرتبوية اليت 
ال تتالءم مع البيئ����������ات التعليمية املختلفة واملتنوعة وبرتاثها 
وثقافتها وتقاليدها اليت تتحكم يف سياس����������تها التعليمية.” 
)األمحدي، 2018، ص. 440(، فحينما تكون املقارنة 
بني دول خمتلفة متاماً يف الدين والعادات والتقاليد واألعراف 
ومتباعدة متاماً م����������ن الناحية اجلغرافية فإن األمر يبدو أكثر 
صعوبة على أنه أكثر تشويقا وحيوية. )احمليسن، 2002(.

وستقوم هذه الدراس����������ة بتناول أنظمة اجلامعات املعنية 
بالدراسة واملقارنة من أربعة جوانب رئيسة؛ هي:

 األول: نوع األنظمة املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين.
الثاني: السمات اليت متيزها وجتعلها أكثر فاعلية.

الثالث: األدوات واخلدمات اليت تقدمها للمستفيدين 
واملستخدمني.

الرابع: قياس درجة رضا املستفيدين من هذه األنظمة.
عليه فيمكن صياغة مش����������كلة الدراسة يف اإلجابة على 
التس����������اؤل التايل “ما عوامل جناح أنظمة التعلم اإللكرتوين 
من وجهة نظر املتعاملني معها، وما سبل االستفادة منها؟”

أسئلة الدراسة: 
ميكن التوصل حلل مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة 

عن األسئلة التالية:
1. ما ن����������وع األنظمة التقني����������ة املس����������تخدمة يف إدارة التعلم 

اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراسة؟
2. ما درجة رضا الطلبة عن أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين 

باجلامعات موضع الدراسة؟ 
3. م����������ا درجة رضا أعضاء هيئ����������ة التدريس عن أنظمة إدارة 

التعلم اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراسة؟ 
4. ما درجة رضا اجلهة املش����������رفة عن أنظم����������ة إدارة التعلم 

اإللكرتوين عنها باجلامعات موضع الدراسة؟ 
5. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوس����������طات 
اس����������تجابات )أعضاء هيئة التدري����������س، والطالب( تبعاً 

الختالف اجلامعة؟
6. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوس����������طات 
استجابات اجلهات املش����������رفة تبعاً الختالف نوع نظام 

إدارة التعلم اإللكرتوين LMS املستخدم؟
7. ما هي آليات توظيف التجارب الناجحة ألنظمة إدارة 
التعل����������م اإللك����������رتوين الرائدة حول الع����������امل يف اجلامعات 

السعودية؟
مبررات الدراسة: 

بناء على ما س����������بق فقد جاءت مش����������كلة الدراسة من 
خالل املعطيات التالية:

خربة الباحث وختصصه يف جمال تقنيات التعليم  	-

وممارس����������ته يف تدريس مقررات تكنولوجي����������ا التعليم املختلفة 
لطالب كلية الرتبية، وإشرافه على وحدة التعلم اإللكرتوين 

لعدة سنوات بكلية الرتبية بالزلفي يف جامعة اجملمعة.
الدراسات السابقة اليت أش����������ارت إىل ضرورة االهتمام 
بتطوي����������ر نظم التعلم اإللك����������رتوين واالهتمام جبودة املقررات 
اإللكرتونية والتأكد من وصوهلا ملعايري اجلودة العاملية لضمان 
جودة خمرجات العملي����������ة التعليمية كدراس����������ة )القحطاين،	
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وشريف،	وإبراهيم، 2015(؛ )بوقحوص، 2015(
عدم وجود دراس����������ات س����������ابقة -يف حدود علم  	-

الباحث-تناولت مقارنة أس����������باب جناح أنظمة إدارة التعلم 
اإللكرتوين يف اجلامعات السعودية.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف على أنواع األنظمة التقنية املستخدمة يف التعلم   .1
اإللكرتوين يف بعض اجلامعات الرائدة حول العامل. 

معرفة أفضل أنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين يف بعص   .2
اجلامعات الرائدة حول العامل.

معرفة مميزات أنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين يف بعص   .3
اجلامعات الرائدة حول العامل.

التعرف على درجات رضا املس����������تخدمني ألنظمة إدارة   .4
التعلم اإللكرتوين يف اجلامعات الرائدة حوهلا. 

اس����������تنتاج وحتلي����������ل عوامل جن����������اح أنظم����������ة إدارة التعلم   .5
اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراسة.

اخلروج بتصور حول كيفية توظيف التجارب الناجحة   .6
ألنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين الرائدة حول العامل يف 

اجلامعات السعودية.
أهمية الدراسة: 

 تأيت األمهية النظرية هلذه الدراس����������ة من أمهية متغرياهتا 
اليت تتعلق بأنظمة التعلم اإللكرتوين واملمارسات واألليات 
املتبعة يف عمليات التدريس والتقومي واليت هتدف بش����������كل 
ع����������ام إىل حتقي����������ق اقتصاد املعرفة من خ����������الل ختفيض عدد 
احملاضري����������ن، واس����������تيعاب أك����������رب ع����������دد م����������ن الطالب يف 
القاع����������ة اإللكرتوني����������ة الواحدة، وتوفري القاعات الدراس����������ية 
الس����������تخدامها يف تدريس املقررات األخرى، وزيادة فرص 
تعلم الطالب وحصوهلم على املعلومات بس����������رعة وسهولة، 
وزيادة قدرهتم على التعلم الذايت، باإلضافة إىل أمهية العناية 
جبودة املقررات اإللكرتونية وتصميمها وتقدميها للمتعلمني 
وفق أفضل املعايري العاملية للمقررات املطروحة إلكرتونياً مما 

ينعكس على جودة خمرجات التعليم اجلامعي. 

أما األمهية التطبيقية هلذه الدراس����������ة فتتمثل فيما يأمل 
به الباحث بإذن اهلل أن يرتتب على نتائجها من تشخيص 
جوان����������ب القوة والتميز ألنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين يف 
اجلامعات املستهدفة حول العامل، والسعي لالستفادة منها 
وتقدمي خالصة النتائج واملقرتحات للجامعات الس����������عودية 
عامة وجلامع����������ة اجملمعة خاصة س����������عياً للوصول إىل أفضل 
الظروف واملمارس����������ات يف بيئات التعل����������م اإللكرتوين خللق 
تلك البيئة اجلاذبة والفاعلة يف حتقيق أعلى درجات اجلودة 

وحتسني خمرجات التعلم املستهدفة للطالب.
مصطلحات الدراسة:

أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني: 
»تعرف أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين بأهنا هي جمموعة 
مكونات وتطبيقات برجمية مرتابطة ومتفاعلة عرب اإلنرتنت 
وشبكاته، وتوفر بيئة تعلم إلكرتونية تفاعلية، ميكن لعضو 
هيئة التدريس من خالهلا تقدمي وإدارة املقررات اإللكرتونية 
وأنش����������طة التعل����������م املختلفة ومتابعة وتقيي����������م أداء طالبه يف 
التفاعل مع احملتوى اإللكرتوين واألنشطة املختلفة بسهولة 
ودقة يف أي وقت وأي مكان” )س����������ليمان، 2017، ص. 

.)304
 وتع����������رف إجرائيا بأهنا جمموعة م����������ن الربامج التطبيقية 
املعتم����������دة على ش����������بكة املعلوم����������ات العاملي����������ة )اإلنرتنت(؛ 
تس����������تخدم يف التخطي����������ط للتعلم وتنفي����������ذه وتقوميه، ورصد 
مشاركات الطالب وتفاعالهتم وتقييم أدائهم، وهي مزودة 
بأدوات التواصل واملناقش����������ات اجلماعية، وميكن االتصال 

والتعلم من خالهلا هبا دون تأثري لعوائق املكان والزمان.
التعليم الجامعي: 

 »ي����������أيت التعليم اجلامعي يف قمة اهل����������رم التعليمي، فهو 
آخر مرحلة من مراح����������ل التعليم اليت مير هبا الفرد وأرقاها، 
واليت تكس����������به مؤهالت ومهارات عالية، تساعده فيما بعد 
يف احلصول على وظيفة، كما متنحه أيضا مكانة اجتماعية 

مرموقة« )منور، 2012، ص. 9(.
    ويع����������رف إجرائياً بانه هو املس����������توى التعليمي الذي 
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يأيت بعد التعليم الثانوي يف السلم التعليمي وهو مرحلة من 
مراحل الدراس����������ة األخرية اليت يدرس فيها الطالب فرعاً من 
الفروع الدراس����������ية بشكل أكثر ختصصاً، ويتحصل الطالب 
منه على ش����������هادة تؤهله للحصول عل����������ى عمل أو وظيفة 
تناسب مؤهله التعليمي، أو تؤهله إلكمال مراحل متقدمة 

من الدراسات العليا يف اجلامعة. 
منهج البحث المقارن:

 يع����������رف بأنه »علم من العلوم الرتبوية يعىن بالس����������ياق 
املؤسس����������ي للنظم الرتبوية والعوامل املؤثرة فيها يف الس����������ياق 
اجملتمع����������ي والعاملي هبدف الوصول إىل مب����������ادئ ونظريات 
تفسر اجتاهات التغري الرتبوي وعمليات إدارته يف السياقات 
الثقافي����������ة املختلفة وذلك بغرض جتنب املش����������كالت الناجتة 
عن الصياغات الغ����������ري عملية للتغ����������ريات الرتبوية وإدارهتا، 
وانعكاسات ذلك على الدول املختلفة.« )أمني 2018، 

ص. 10(
ويع����������رف إجرائي����������ا بأنه أحد أس����������اليب البحث الرتبوي 
اليت تبحث أس����������باب حدوث بع����������ض الظواهر الرتبوية عن 
طريق إجراء مقارنات بظواهر أخرى مشاهبة وذلك هبدف 
التعرف على العوامل اليت أدت حلدوث هذه الظواهر، ومن 
مث التنبؤ بنا يرتتب عليها مس����������تقباًل، أو حماولة إجياد س����������بل 

عالجها.
أدبيات للدراسة:

المحور األول/أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني
:)LMS( مفهوم أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني

يُعَرف نظ����������ام إدارة التعل����������م اإللكرتوين بأن����������ه: »نظام 
تق����������ين إلدارة وتوثي����������ق وتتبع س����������ري املقررات الدراس����������ية أو 
الربام����������ج التدريبية، والطالب أو املتدرب����������ني وتوفري إمكانية 
التعليم والتدريب التعاوين، وإتاح�ة املش����������اركة والتواصل بني 
املس����������تخدمني واألس����������تاذ أو امل����������درب وإدارة كامل العملية 

التعليمية إلكرتونياً.« )السلوم ،2011م، ص. 114(.
»وتتميز بس����������هولة تطويرها وحتديثها وتتم بأقل تكلفة 
وجهد وتوفر وس����������ائل دعم متنوعة لكل من املعلم واملتعلم 

وتتيح الفرصة للمتعلم الختيار املس����������توى املالئم إلمكاناته 
وقدراته ملساعدته على التقدم يف عملية تعلمه بسهولة، وال 
حتتاج البيئات التعليمية اإللكرتونية إىل متخصص يف الربجمة 
للتعامل معها، ولكنها تتطلب جمموعة من الكفايات ميكن 
تنميتها بس����������هولة لدى مستخدمي هذه النظم« )العوامرة، 

2019، ص. 188(.
كما تعرف أيض����������ا بأهنا »جمموعة مكونات وتطبيقات 
برجمية مرتابطة ومتفاعلة عرب اإلنرتنت وشبكاته، وتوفر بيئة 
تعل����������م إلكرتونية تفاعلية، ميكن لعض����������و هيئة التدريس من 
خالهل����������ا تقدمي وإدارة املقررات اإللكرتونية وأنش����������طة التعلم 
املختلفة ومتابعة وتقييم أداء طالبه يف التفاعل مع احملتوى 
اإللكرتوين واألنش����������طة املختلفة بسهولة ودقة يف أي وقت 

وأي مكان« )سليمان، 2017، ص. 304(.
 وهي أيضاً جمموعة من الربامج احلاس����������وبية اليت متكن 
املعلم من إدارة تعلم طلبته إلكرتونياً عرب شبكة اإلنرتنت أو 
الش����������بكة احمللية، وتعمل كمساند ومعزز للعملية التعليمية، 
حيث متكن املعلم من ختزين املواد التعليمية جبميع أشكاهلا، 
كم����������ا أهنا حتتوي على غ����������رف للح����������وار وحافظة ألعمال 
الطلب����������ة، وغريها من اخلدمات اإللكرتونية الداعمة للعملية 

التعليمية. )صوافطة، 2016م، ص. 307(.
حيث تس����������هم هذه النظم يف حل معظم املش����������كالت 
التعليمية ومساعدة أعضاء هيئة التدريس يف توفري مقررات 
تعليمية إلكرتونية تش����������مل العديد من األنش����������طة واخلربات 
والتج����������ارب العاملية ال����������يت يصعب الوص����������ول إليها بالطرق 
التقليدية، مما يس����������اعد على حتقيق خمرجات التعلم املطلوبة 
بكف����������اءة أعلى يف خمتلف الربام����������ج والتخصصات العلمية، 
ويس����������اهم يف تطوير مهارات اخلرجيني مب����������ا يوائم التطورات 
املتجددة يف س����������وق العمل واليت تتطل����������ب كفاءات متميزة 
لتحمل أعباء التحول للنظم العاملية يف بداية االلفية الثالثة 
)النفيع����������ي، 2015(، كم����������ا يضيف الس����������لوم )2010م(

يف دراس����������ته ال����������يت توصل����������ت إىل وجود اجت����������اه إجيايب لدى 
ط����������الب اجلامعة حن����������و تطبيق التعلم اإللكرتوين، ودراس����������ة 
بش����������ر )2011م( اليت أكدت على وجود اجتاهات إجيابية 
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ل����������دى أعضاء هيئ����������ة التدريس باجلامعات الس����������عودية حنو 
اس����������تخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين )جسور(، وأشار 
اىل أن أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون نظام إدارة 
التعلم اإللكرتوين جسور لديهم الوعي الكايف بأمهية التعلم 

اإللكرتوين وأمهية استخدام التكنولوجيا يف التدريس.
وقد اعترب السلوم )2011( نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 
أحد األركان األساس����������ية يف اجلامعات احلديثة ملا يقدمه من 
خدمات تعليمية، وما له من مميزات تساعد على إجياد بيئات 
تعلم تفاعلية تساعد يف حتقيق األهداف التعليمية، ويضاف 
إىل ذلك أنه “برنامج مصمم للمس����������اعدة يف إدارة ومتابعة 
وتقييم التدريب والتعليم املس����������تمر ومجيع أنش����������طة التعلم يف 
املنشآت. “)سليمان،2014م، ص. 141(، وميكن تناوهلا 
م����������ن حيث أهنا “نظام متكامل خيل����������ق بيئة تعليمية تفاعلية 
تتيح احملتوى اإللكرتوين وعرضه على املتعلمني بشكل أكثر 
جاذبية مما س����������هل العملية التعليمية وجعلها أكثر انتشارا.” 

)عبد الوهاب ،2015م، ص. 50(
ويضاف إىل ما س����������بق دراسة الصعيدي )2016م( اليت 
هدفت إىل تقيي����������م التأثري اإلجيايب لعدد م����������ن العوامل على 
االستخدام احلقيقي لنظام إدارة التعلم اإللكرتوين، ولتحقيق 
ذل����������ك مت االعتماد عل����������ى جمموعة من العوامل؛ كس����������هولة 
االس����������تخدام واملنفعة املتوقعة واجتاهات الطالب واستفادت 
الدراسة من منوذج تقبل التكنولوجيا يف التعرف على العوامل 
ومدى تأثريها على اس����������تخدام الطالب الفعلي للنظام، وقد 
كش����������فت نتائج الدراس����������ة عن وجود عالقة يف تأثري عامل 
سهولة االس����������تخدام املتوقعة وعامل املنفعة املتوقعة، وعامل 

االجتاهات على استخدام الطلبة الفعلي للنظام.
الخدم�������ات الت�������ي توفره�������ا أنظم�������ة إدارة التعل�������م 
اإللكتروني: )اخلالدي، والرتكي، 2018، ص. 118(

إمكانية تسجيل املؤسسة التعليمية، وربط أجزائها بعضها  	-
ببعض من إدارة، وطالب، ومعلمي، وأولياء األمور.

إمكاني����������ة إدراج جمموعات طالبية على مس����������توى املقرر  	-
الدراس����������ي، أو على مس����������توى املؤسس����������ة التعليمية مثل 

األندية الطالبية.

إضافة احملتوى التعليمي بأشكال متعددة. 	-
تقدمي الواجبات واستالمها يف النظام. 	-

التقييم����������ات اإللكرتونية املتنوعة، وإمكانية إضافة تغذية  	-
راجعة هلا.

التواصل وتبادل املعلومات بني أطراف العملية التعليمية  	-
من خ����������الل لوحة النق����������اش وغرف الدردش����������ة، أو بني 

التخصصات عرب املؤسسات التعليمية املختلفة.
يس����������مح للطالب التواصل واالرتباط مع أقراهنم داخل  	-

املؤسسة التعليمية، وخارجها من أحناء العامل.
يس����������مح للمعلمني من أحن����������اء العامل بتب����������ادل اخلربات  	-

واألفكار.
إرسال التنبيهات للمشاركني. 	-

الرصد اآليل للدرجات. 	-
متابعة سري كل متعلم على حدة. 	-

إنشاء مكتبة خاصة لكل مقرر، أو جمموعة، مع إمكانية  	-
الوصول إىل مصادر خمتلفة حول العامل.

التواصل مع جمتمع أكرب حول العامل. 	-
وضع اإلعالنات اخلاصة باملقرر يف لوحة اإلعالن. 	-

وفرت بعض األنظمة خاصية التخزين السحايب. 	-
Ca-(  ويف جم����������ال أنظمة إدارة التعل����������م اإللكرتوين قام

vus, Uzunboylu& Ibrahim, 2006( بدراس����������تني 
هدفت إىل مقارنة مثانية من أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين 
مفتوح����������ة املصدر طبقاً لألدوات اإلدارية وتصميم املناهج، 
Bod-( ،)Bazzar( ،)Atutor( ����������يوهذه األنظم����������ة ه

 ،)Coursemanager(  ،)Calaroline(  ،)ingtion
)Sakai( ،)Moodle( ،)ILIAS(، حي����������ث مت يف األوىل 
أخذ املعلوم����������ات املتعلقة خبصائص األدوات اإلدارية لتلك 
األنظمة وتصميم املناهج باس����������تخدام برنامج دميو لتحليل 
احملتوى، ويف الدراس����������ة الثانية لنفس الفريق متت املقارنة بني 
نفس النظم إال أنه قد مت أخذ املعلومات املتعلقة خبصائص 
أدوات االتص����������ال التفاعلية هلذه األنظمة وكذلك األدوات 
االرتباطية بني الطالب باس����������تخدام برنام����������ج دميو لتحليل 

احملتوى، فقد توصلت نتائج الدراستني إىل أن:
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مجيع تلك األنظمة تس����������تخدم اس����������م املستخدم وكلمة  	-

السر األساسية للموثوقية للطالب واملعلمني.
يسمح للمعلمني إضافة الطالب إىل صفوفهم الدراسية  	-

االفرتاضية.
ميكن للمعلمني احلصول على تقارير لعدد مرات دخول  	-
الطالب على املق����������رر ومنتديات النق����������اش والواجبات 

واختبارات التقييم وكذلك وقت ومدة الدخول.
كل نظ����������ام م����������ن تلك األنظم����������ة يقدم ع����������دة تصاميم  	-

وقوالب خمتلفة، إال ان نظام موودل Moodle يسمح 
للجامعات واملعاهد إجاد القلب اخلاص هبم واضافته.

مجيع تلك األنظمة حتتوي على منتديات للنقاش، ويف  	-

بعض األنظمة يسنح للمعلمني انشاء منديات خاصة 
للمجموعات الصغرية.

بع����������ض تلك النظ����������م ال تتمكن من ارس����������ال الواجبات  	-
والتبليغات للطالب ع����������رب بريدهم االلكرتوين اخلاص، 
كم����������ا أن بعضه����������ا ال يدعم خدمة الربي����������د اإللكرتوين 
الداخلي أيضاً لذلك جيب على الطالب احلصول على 

.)Hotmail( بريد خاص من مواقع خارجية مثل
مجيع األنظمة تدعم خدمة مشاركة امللفات عدا نظام  	-

)Coursemanager(، وأفض����������ل نظ����������ام يقدم تلك 
.)Bazzar( اخلدمة هو نظام

أنواع نظم إدارة التعلم اإللكتروني:  
أواًل: األنظمة مفتوحة المصدر:

   وهذه النظم تش����������تمل عل����������ى معظم خصائص النظم 
التجارية إضافة إىل كوهنا جمانية، ومفتوحة املصدر الرباجمي 
حبي����������ث ميكن تطويرها واإلضافة عليه����������ا من قبل اآلخرين، 
وجت����������در اإلش����������ارة إىل أن »املقصود بربنام����������ج جماين مفتوح 
املصدر هو عدم وجود رس����������وم عل����������ى حتميله من اإلنرتنت 
واس����������تخدامه، مع إمكانية تعديله برجمياً ليخدم أهدافك، 
ولكن خدم����������ات الدعم الفين والصيان����������ة والتدريب حتتاج 
إىل ميزاني����������ة وقد تكون مكلفة. »)س����������ياف، والقحطاين، 

2014م، ص. 13(

Claro-(     ومن أمثلة األنظمة مفتوحة املصدر؛ نظام
ويع����������د   )line-Chamilo-Moodel-Sakai-Canvas
نظ���ام م��وودل )Moodle( من أشهرها استخداماً خاصة 
يف التعليم اجلامعي، وسيتم التحدث عنه كممثل لألنظمة 

مفتوحة املصدر يف املبحث التايل:
:)Moodle( نظ���ام م��وودل  o

 كلمة م����������وودل )Moodle( هي اختص����������ار للجملة 
Modular Object Oriented Learning En-(

vironment(، ونظام موودل أح����������د أنظمة إدارة التعلم 
اإللكرتوين مفتوحة املصدر اليت تدعم لغات متعددة حيث 

يدعم 75 لغة من ضمنها اللغة العربية. 
ويعرف بأنه “برنامج متكامل مسؤول عن إدارة العملية 
التعليمي����������ة اإللكرتونية حيث يضم العدي����������د من الوظائف 
متمثلة يف اختب����������ارات ومنتدى وغرف ح����������وار واختبارات 
واس����������تبانات وفصول افرتاضية وغريه����������ا.” )عبد الوهاب، 

2015م، ص. 50(
ويضيف عاش����������ور بأن نظام موودل عبارة عن “برنامج 
مساعد يف تطوير البيئة التعليمية، وقد استخدم يف تدريب 
طالب تكنولوجيا التعليم على اكتساب مهارات التصميم 
الثالثي األبعاد، ومت التواصل من خالله بني الطالب واملعلم 
هلدف عرض احملت����������وى التعليمي بطرق تفاعلية ش����������يقة”. 

)2009م، ص. 62(
كم����������ا يتضح يف تصنيف أفضل األنظمة املس����������تخدمة 
عاملياً يف موقع كابت����������ريا )Capterra( حصول نظام إدارة 
التعل����������م م����������وودل )Moodle( عل����������ى الرتتي����������ب الثاين يف 

)Capterra, 2016( .التصنيف عاملي
وتتلخ����������ص خصائص نظ�������ام إدارة التعلم اإللكتروني 
)Moodle( يف أنه: )عبد الوهاب، 2015م، ص. 67(

"نظام مفتوح املصدر ال يهدف للربح.  -
قابل للتطوير من قبل املطورين اآلخرين.  -
سهولة االستخدام للمتعلمني واملعلمني.  -

وجود ميزة إنشاء االختبارات الذاتية.  -
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وجود ميزة عرض املقررات اإللكرتونية بأكثر من صيغة.  -
توافر مجيع وسائل االتصال باملتعلمني.  -

“ .)SCORM( مدعم ملعيار سكورم  -
إضاف����������ة وتأكيداً ملا ورد من ممي����������زات لنظام إدارة التعلم 
)moodle(  دراس����������ة اليوسف )2017م( واليت هدفت 
إىل قي����������اس فاعلية مقرر إلكرتوين يف الرتبية اإلس����������المية من 
خالل نظام )moodle( يف حتصيل طلبة الصف التاسع 
األساسي واجتاهاهتم حنوه، وتكونت عينة الدراسة من)4( 
جمموع����������ات من طلبة الصف التاس����������ع مت اختيارهم بطريقة 
عشوائية، وتوصلت الدراسة اىل وجود فروق بني اجملموعات 
 ،)moodle( اليت درست اس����������تخدام نظام إدارة التعلم
واجملموعات اليت درست بالطريقة التقليدية لصاحل اجملموعة 
التجريبي����������ة، ووجود ف����������روق يف اجتاهات الطالب حنو املقرر 

اإللكرتوين يف الرتبية اإلسالمية لصاحل اجملموعة التجريبية.
جدي����������ر بالذك����������ر أن نظام م����������وودل حي����������وي العديد من 
املكون����������ات واألدوات ال����������يت تتيح تقدمي املق����������رر اإللكرتون 
بسهولة وحتقق التفاعل املثمر بني أطراف العملية التعليمة، 
وم����������ن أهم هذه املكونات ما يلي: )س����������ليمان ،2014م، 

ص. 144(
ال����������درس: Lessonوتعطي الوح����������دة إمكانية  وحدة   -
إنشاء عدة صفحات لعرض املنهج أو جزئية منه، ويف 
هناية كل صفحة ميكن إضافة سؤال أو رابط للصفحة 

التالية أو السابقة أو أي صفحة أخرى.
وحدة الكتاب: Book وتعطي إمكانية إنشاء موارد   -
تعليمية عن ش����������كل كتاب إلك����������رتوين حيتوي على كل 

مكونات الكتاب العادي.
وحدة امله����������ام Assignment: وه����������ي وحدة تتيح   -
للمعلم أن يطلب من املتعلمني أداء مهمة معينة، فيقوم 
املتعلمون بتحضريها، مث حتميلها للموقع باي تنس����������يق 
مثل معاجل النصوص أو العروض التقدميية، ليقوم املعلم 

بتقييمها.
وحدة املنتدى Forum: وهي تعطي إمكانية النقاش  	-
الفع����������ال حيث من خالليا ميك����������ن تقدمي ملخصات أو 

أس����������ئلة عن املنهج تؤدي إل خلق نقاش بني الطالب 
واملعلم، أو بني الطالب وبعضهم حول عناصر املنهج 

الدراسي.
-	 وحدة املصطلحات Glossary: وميكن من خالهلا 
عمل قواميس املصطلحات املستخدمة يف املنهج، كما 
ميكن تكليف الطالب بكتابة تلك املصطلحات، ومن 

مث يقيمها املعلم قبل السماح بظهورها.
-	 وحدة اإلعالن����������ات Announcement: وهي 
وحدة يضع فيها اس����������تاذ املقرر رس����������ائل تتعلق باملقرر، 
وفيه����������ا خيرب الطالب باملواعيد واألح����������داث اهلامة مثل 

موعد االختبارات والتكليفات وغريها.
وحدة املوارد Resources: وهي وحدة تتيح دعم  	-
املنهج الدراس����������ي باملوارد اإللكرتونية مثل روابط املواقع 
األخ����������رى، صفحات نصية، صفح����������ات ويب، روابط 
التحمي����������ل للملفات باإلضافة إل الوحدات الس����������ابقة 
هن����������اك وحدات أخرى هامة ميك����������ن التعرف عليها من 

خالل استعراض إمكانيات النظام.
وح����������دة االختبار Quiz: وهي تتيح للمعلم إنش����������اء  	-
اختبارات التقومي لطالبه، وتتعدد أنواع األس����������ئلة املتاح 
إنشائها بني أس����������ئلة الصواب واخلطأ، وأسئلة االختيار 
من متعدد، واألس����������ئلة ذات اإلجابة القصرية، واألسئلة 

املقالية.
-	 وح����������دة االس����������تبيانات Questionnaire: وهي 
تتيح للمعلم بناء اس����������تبيان للتعرف على أراء الطالب 

حول أحد القضايا، أو حول تقومي املقرر املقدم هلم.
وح����������دة الويكي Wiki: وهي إحدى أدوات الويب،  	-
حي����������ث يس����������تطيع الطالب واملعلمون م����������ن خالل بناء 
موضوعات تش����������اركية، مع إمكاني����������ة احلذف والتعديل 

على هذه املوضوعات يف أي وقت ومن أي مكان.
ومع ميزات نظام موودل املتعددة إال إنه كغريه من األنظمة 

مفتوحة املصدر ال خيلو من العيوب يأتي في أبرزها:
مس����������توى النضج واالكتمال: فطبيع����������ة النظم املفتوحة  	-
جتعلها غري مكتملة املواصف����������ات واخلدمات فمجتمع 
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ه����������ذا النظ����������ام يف عملي����������ة متواصلة لتطوي����������ره وإكمال 
خصائصه واكتشاف عيوبه إلصالحها.

قلة دراسات االستخدام حيث ال توجد دراسات كافية  	-
من حيث استخدام النظام يف منشآت أخرى والنقص 

يف توفر وثائق النظم.
عدم توفر أدلة استخدام كاملة وموثقة.  	-

ثانيًا: األنظمة مغلقة المصدر:
»وتعرف ب�أهن����������ا أنظمة يتم امتالكها وتطويرها من قبل 
جهة معينة وهو عكس النظام املفتوح، فالنظام املغلق يعين 
أن ش����������ركة واحدة أو جمموعة صغرية من الشركات تتحكم 

بكل استخدامات التقنية.
وم����������ن أبرز مي����������زات األنظم����������ة مغلقة املص����������در إن كود 
املصادر عادة ما يعترب مبثابة األسرار التجارية للشركة وإجراء 
التعديالت على الربامج م����������ن ناحية التقنية ألغراض عملية 
يكون ملك خاص هلا. »)سليمان ،2014م، ص. 144(
-Blackboard(: ومن أمثلة هذه األنظمة املغلقة     

Ecollege-learning space -ت����������دارس( ويعد نظام 
البالك بورد )Blackboard( من أش����������هرها اس����������تخداماً 
خاص����������ة يف التعلي����������م اجلامعي باململكة العربية الس����������عودية، 
وس����������يتم التحدث عنه كممث����������ل لألنظمة مغلقة املصدر يف 

املبحث التايل:
       :Blackboard نظام إدارة التعلم  o

يعد ه����������ذا النظام من أكثر األنظمة اليت تس����������تخدمها 
اجلامع����������ات ألنه يقدم خدمات متع����������ددة، وهو كذلك من 
األنظمة األكثر أماناً وانتش����������اراً، وه����������و متوافر بعدة لغات 

كاإلجنليزية والعربية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية.
ويعرف بأنه تطبيق حاسويب يس����������تخدم إلدارة العملية 
التعليمي����������ة إلكرتونياً من خالل منظومة برجمية متكاملة عرب 
شبكة اإلنرتنت، وتش����������مل هذه املنظومة؛ تسجيل بيانات 
املتعلم����������ني وإدارهت����������ا، وتق����������دمي احملتوى التعليم����������ي، وتقدمي 
تدريبات وواجب����������ات واختبارات إلكرتونية، ومتابعة املدرس 
ألداء طالب����������ه للمهام والواجبات وتق����������ومي تعليمهم وتقدمي 

التغذية الراجعة املناسبة لكل منهم، وتواصل املتعلمني فيما 
بينهم وتواصلهم مع مدرسيهم من خالل منتديات احلوار 

والربيد اإللكرتوين )صوافطة، 2016(
ويضيف اجلنزوري )2017( بأنه نظام جتاري من أقوى 
نظم إدارة التعلم اإللكرتوين اليت تساعد يف نشر التعليم عن 

طريق اإلنرتنت.
كم����������ا يتضح يف تصنيف أفضل األنظمة املس����������تخدمة 
عاملياً يف موقع كابت����������ريا )Capterra( حصول نظام إدارة 
التعلم بالك بورد  )Blackboard( على الرتتيب الثالث 

)Capterra, 2016( .يف التصنيف عاملي
وبالنظر لالنتش����������ار الواسع الستخدام نظم إدارة التعلم 
اإللك����������رتوين يف التعليم اجلامعي يف ش����������ى البل����������دان العربية 
Sawaf- )واألجنبية، فقد قامت دراسة صوافطة واجلريوي 

tah & Aljeraiwi, 2018( باس����������تقصاء أراء الطلب����������ة 
جبامعة امللك سعود حول جودة التعلم املدمج القائم على 
 )Blackboard( نظام إدارة التعلم اإللكرتوين البالك بورد
يف تدري����������س الفيزي����������اء وتكونت عينة الدراس����������ة من 341 
طالب وطالبة من مسار الكليات الصحية املسجلني ملقرر 
الفيزياء، وقد خلصت نتائج الدراسة إىل أن التعلم املدمج 
القائم على نظام البالك بورد بش����������كل عام ذا جودة عالية 

يف تدريس الفيزياء.
ومن أهم مميزات نظ����������ام إدارة التعلم اإللكرتوين البالك 
ب����������ورد )Blackboard( أنه يش����������رتك نظ����������ام مع غريه من 
األنظم����������ة مغلقة املصدر يف جمموعة من املميزات اهلامة من 

أبرزها: )عمر، 2014؛ احللفاوي وآخرين، 2015(.
واجهة رسومية: لتسهيل التعامل معها من خالل الصور   -

والقوائم وتغيري األلوان حسب رغبة املعلم واملتعلم.
-  التسجيل: حيث يتيح للطالب إمكانية التسجيل يف 

املقررات ومتابعة تفاصيل سريها. 
التخصيص: حي����������ث تتيح هذه اخلاصي����������ة التحكم يف   -
إعداد واجهة نظام التعل����������م وهذه اخلاصية مهمة ألهنا 
تناس����������ب عدد كبري ج����������دا من املس����������تخدمني كال تبع 

تفضيالته.
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املس����������اعدة يف إنش����������اء احملتوى وتوصيل����������ه: حيث يوفر   -
النظام واجهة سهلة االستخدام مع وجود أمثلة وطرق 
ش����������رح ملساعدة املستخدمني على اجراء أي خطوه من 

اخلطوات املطلوبة
-  اجلدول����������ة وإدارة احملتوى: وهي تعىن توزيع حمتوى املقرر 
الدراسي على أسابيع السنة وحتديد مواعيد االختبارات 

وتسليم التكاليف 
-  التواص����������ل: حيث يدعم التواصل ب����������ني املعلم واملتعلم 
من خالل ارسال الرسائل اإللكرتونية وغرف الدردشة 

واملنتديات.
الفص����������ول االفرتاضي����������ة: حي����������ث يتيح النظ����������ام إمكانية   -
اس����������تخدام الفصول الدراس����������ية عرب اإلنرتنت بش����������كل 

سهل.
دعم ش����������بكات التواصل االجتماعي: حيث ميكن من   -
مشاركة احملتوى التعليمي من خالل شبكات التواصل 

االجتماعي املختلفة.
التقاري����������ر: حيث حيتوي النظام على تقارير تتعلق بأداء   -
الطالب ودرجاهتم وتقديراهتم يف األنش����������طة التعليمية 
والتكاليف وميكن عرضها يف ش����������كل ملفات أو رسوم 

بيانية.
االختبارات: متكن هذه األنظمة من إعداد صور خمتلفة   -
من االختبارات مع تدرجها يف مس����������تويات الس����������هولة 

والصعوبة بينما يتالءم والفروق الفردية للطالب.
الش����������هادات: ميك����������ن النظام عضو هيئ����������ة التدريس من   -

طباعة الشهادات لطالبه.
التعل����������م النق����������ال: حيث يضيف النظ����������ام مميزات تدعم   -

استخدام االجهزة الذكية.
استخدام النظام كأداة للتعلم املدمج: حيث يتيح إدارة   -
املقرر الدراسي من خالل شبكة اإلنرتنت مع إمكانية 

إدارهتا أو أجزائها منها بالشكل التقليدي.
التلعيب: حبيث يعطي القدرة على اس����������تخدام عناصر   -

اللعب يف العملية التعليمية. 
Black-( دبور    ومن أهم إيجابيات نظام البالك 

board(: “س����������هولة االستخدام، وتوفري أكثر من طريقة 
للتواصل مع املتعلمني املسجلني به، ودعمه ألكثر من لغة، 
وإمكانية عرض احملتوى التعليمي بأكثر من طريقة، ودرجة 
األمان والدعم الفين العالي����������ة.” )عبد الوهاب، 2015، 

ص. 65(
 Abdalla,( وهو ما يتفق مع ما ذكرته دراسة عبد اهلل
2007( من أن س����������هولة استخدام نظام بالك بورد وفوائده 
التكنولوجية أثرت بش����������كل إجيايب على االجتاهات حنو ما 
يوف����������ره من بيئ����������ة تعليمية لدى الطلبة الذين درس����������وا بعض 
املقررات باس����������تخدام هذا النظام، ودراسة دي نيو ودودج 
)DeNeui & Dodge, 2006( ال����������يت أكدت وجود 
عالقة إجيابية بني التحصيل الدراسي للطلبة وعدد زياراهتم 
لنظام البالك بورود واس����������تخدام أيقونات املقرر الدراس����������ي 

اإللكرتوين.
جدير بالذكر أن نظ����������ام إدارة التعلم اإللكرتوين )بالك 
بورد( أصدر مخس����������ة أنظمة مرتبطة به ومرتبطة مع بعضها 
البعض كي تتكام����������ل جمتمعة يف تقدمي خدمة تعليمية مميزة 
ملستخدميه، وهذه النظم اخلمسة هي: )صائغ، 2017(

.)Blackboard Learn( بالك بورد لرين 	-
Blackboard Collabo-( بالك ب����������ورد كوالبوريت 	-

.)rate
.)Blackboard Mobile( بالك بورد موبايل 	-

.)Blackboard Analytics( بالك بورد انالتكس 	-
 .)Blackboard Connect( بالك بورد ُكنكت 	-

ومن الدراس����������ات اليت توجهت لدراسة نظام بالك برود 
من جوانب خمتلفة دراسة صوافطة )2016م( اليت هدفت 
اىل اس����������تقصاء فعالية التعلم املدمج القائم على نظام إدارة 
التعل����������م اإللكرتوين بالك بورد )Blackboard ( يف تنمية 
االجتاهات حنو الفيزياء لدى طلبة الكليات الصحية جبامعة 
امللك س����������عود، حيث درس الطالب احملت����������وى داخل غرفة 
الصف )Offline( بطريقة الش����������رح واحملاضرة والربجميات 
املرفوعة على نظام )بالك بورد( وأعاد أفراد العينة دراس����������ة 
هذا احملتوى عن بعد من خالل نظام )Online(،وأشارت 
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النتائ����������ج اىل فعالية التعلم املدم����������ج القائم على نظام بالك 
ب����������رود يف تنمية اجتاهات افراد العينة حنو دراس����������ة الفيزياء، 
وارتفاع متوس����������ط درجاهتم يف االختبار البعدي عن القبلي 
يرجع اىل اس����������تخدام نظام )Online(يف التعلم عن بعد. 
ودراس����������ة الش����������ايع واحليدري )2015م( واليت هدفت إىل 
تصمي����������م برنامج تدريي إلكرتوين يف اس����������تخدام نظام إدارة 
التعلم )Blackboard( وقياس فاعليته والرضى عنه لدى 
أعضاء هيئ����������ة التدريس يف جامعة األم����������رية نورة بنت عبد 
الرمحن وقد مشلت الدراسة )42( عضواً من هيئة التدريس 
باجلامعة، وبتطبيق اختبار قبلي وبعدي على عينة الدراسة 
واس����������تخدام اس����������تبانة مدى الرضا، بينت النتائ����������ج فعالية 
الربنامج املقرتح وارتفاع درجة الرضا عنه. ومن الدراس����������ات 
اليت أجريت على نظام إدارة التعلم مفتوح املصدر موودل؛ 
دراس����������ة عبد الوهاب )2015م( ال����������يت هدفت اىل إعداد 
برنامج مقرتح يف اس����������تخدام نظ����������ام إدارة التعلم اإللكرتوين 
م����������وودل وقياس أثره على التحصي����������ل والقدرة على اإلجناز 
لدى طالب التعلم التجاري بكلية الرتبية بس����������وهاج، وقد 
اس����������تخدم الباحث املنه����������ج الوصفي والتجري����������ي لتحقيق 
أهداف الدراسة، وخلصت نتائج الدراسة اىل وجود فروق 
ذات دالله إحصائية بني متوسطي درجات التطبيق القبلي 
والبع����������دي ألدوات الدراس����������ة لصاحل التطبي����������ق البعدي، مما 
يؤكد فاعلية الربنامج املقرتح يف استخدام نظام إدارة التعلم 

موودل يف التدريس.
كما قام اجلريوي )2019م( بدراسة هدفت، وتكونت 
عينة الدراس����������ة م����������ن )460( طالباً من ط����������الب الكليات 
اهلندسية و العلمية املسجلني ملقرر حساب التفاضل )150 
ريض( يف عمادة السنة التحضريية جبامعة امللك سعود، ومت 
تقسيمهم عش����������وائيا إىل جمموعتني جمموعة جتريبية تكونت 
من )209( طالب مت تدريس����������هم املقرر  باس����������تخدام نظام 
إدارة التعلم بالك بورد )Blackboard(، جمموعة ضابطة 
مت تدريسهم بالطريقة املعتادة، وتوصلت النتائج إىل وجود 
فروق ذات داللة ب����������ني نتائج اجملمعتني يف اختبار حتصيلي 
ومقياس االجتاهات حنو اس����������تخدام نظام إدارة التعلم بالك 

ب����������ورد )Blackboard( تعزى لطريق����������ة التدريس، وكانت 
النتائج لصاحل اجملمعة التجريبية اليت استخدمت نظام إدارة 

التعلم اإللكرتوين بالك بورد.
وم����������ع كثرة إجيابي����������ات نظام التعلم اإللك����������رتوين البالك 
بورد )Blackboard( إال إنه يش����������رتك مع األنظمة مغلقة 
املصدر األخرى يف س����������لبية إنه مقيد وال ميكن التحكم فيه 
أو التعديل إال من قبل الش����������ركات التجارية املطورة له، كما 
إن����������ه مكلف مادياً على عكس األنظم����������ة املفتوحة املصدر 

اجملانية. )سليمان ،2014(.
ويف جم����������ال املقارنة بني أنظمة التعلم اإللكرتوين بنوعيها 
املغلق����������ة واملفتوحة ق����������ام الغديان )2010م( بدراس����������ة عن 
“أنظمة التعلم اإللكرتوين دراس����������ة مقارنة ملصادر مفتوحة 
ومص����������ادر مغلقة” مشلت أربعة أنظمة: بالك بورد، تدارس 
)أنظم����������ة مغلقة املص����������در(، نظام م����������وودل،  و كالروالين 
)أنظمة مفتوحة املصدر(، وقد أظهرت الدراسة أوجه شبه 
واخت����������الف متعددة بني األنظمة األربع، فاألنظمة مفتوحة 
املصدر تعترب متاحة لالس����������تخدام يف أي وقت وألي عدد 
من املستخدمني على عكس األنظمة مغلقة املصدر واليت 
حتتاج دفع رسوم مالية قبل استخدامها، كما بينت الدراسة 
أن درجة املوثوقية بالنسبة للنظم مغلقة املصدر أعلى وأدق 
باملقارن����������ة مع النظم مفتوحة املص����������در، وقد وجد الباحث 
تبايناً يف تناول النظم األربعة للسبورة البيضاء وكيفية عرضها 
للمس����������تخدمني، يف حني اتفقت النظم األربعة يف توظيف 
تقني����������ات اجليل الثاين من تطبيق����������ات الويب داخل البيئات 
االفرتاضية اليت توفرها األنظمة وتتيح التش����������ارك املعلومايت 

عرب الويكي بني املستخدمني.
 Chawdhry, Paullet&(كما اس����������تهدفت دراس����������ة
Benjamin,2012(  التع����������رف عل����������ى آراء أعض����������اء هيئة 
التدريس يف كلية التكنولوجيا جبامعة دنفر حول نظام البالك 
 )D2L( ونظ����������ام التعلم اإللكرتوين )Blackboard( برود
Dwsire2 Learn ، وأظهرت النتائج أن )38,9%( من 
 )Blackboard(  أفراد عينة الدراس����������ة يفضلون استخدام
وأن )61,1%( يفضلون استخدام )D2L( ومل تكن هناك 
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 )Blackboard(  داللة إحصائية يف تفضيالهت����������م لنظام
.)D2L( باملقارنة مع

ودراسة )Ruker& Frass, 2017( اليت سعت 
للتع����������رف على تصورات أعضاء هيئ����������ة التدريس يف إحدى 
اجلامع����������ات يف الوالي����������ات املتحدة األمريكي����������ة حول نظام 
)Dwsire2 Learn )D2L، وآرائه����������م ح����������ول االنتقال 
من نظام بالك بورد فيس����������تا )Blackboard Vista( إىل 
نظام )D2L(، وأظهرت النتائ����������ج وجود اجتاهات إجيابية 
 ،)D2L( لدى أعضاء هيئة التدريس حول استخدام نظام
وقدمت الدراسة بعض التوصيات حول كيفية االنتقال من 

.)D2L( إىل نظام’ ))Blackboard Vista نظام
التعقيب على أدبيات الدراسة:

بناًء على القراءة التحليلية للدراس����������ات السابقة يظهر 
وجود أوجه ش����������به وعناصر اختالف بينها وبني الدراس����������ة 
احلالية؛ فقد أظهرت الدراس����������ات الس����������ابقة املتعلقة مبحور 
نظم إدارة التعلم اإللك����������رتوين تبين أغلب اجلامعات التعلم 
اإللكرتوين واالستعانة بنظم إدارة التعلم اإللكرتوين املتعددة 
منها مفتوحة املصدر مثل نظام إدارة التعلم موودل كما يف 
دراسة عبد الوهاب )2015(، ومغلقة املصدر مثل البالك 
بورد كما يف دراسة (صوافطة، 2016؛ اجلريوي، 2019؛ 
 Sawaftah & Aljeraiwi, الشايع واحليدري،  2015؛
2018(،  ومنها ما اختص بنظام مثل برنامج جسور كما 
يف دراسة) الس����������لوم ،2010؛ بشر، 2011؛ وسليمان، 
2014(، يف حني تش����������اهبت مع الدراس����������ات السابقة يف 
نظ����������م إدارة التعلم موضع الدراس����������ة فغالب هذه اجلامعات 
تس����������تخدم نظام بالك بورد مما س����������اهم يف توضيح الصورة 
العامة الستخدام هذه النظم بالنسبة جلامعات أخرى غري 
اجلامعات موضع الدراس����������ة، بينما اختلفت الدراسة احلالية 
مع أغلب هذه الدراس����������ات يف منهجيته����������ا املعتمدة على 
املنهج الوصفي واملس����������حي بينما اعتمدت الدراسة احلالية 
عل����������ى املنهج املقارن واملنهج التحليل����������ي، الذي اتفقت فيه 
مع دراسة كل من )احمليسن، 2002م؛ الغديان، 2010؛ 
األنس����������ب  وه����������و  	،)Uzunboylu, et., al., 2006

-كما ي����������رى الباحث - إلجراء الدراس����������ات املقارنة واليت 
تعىن مبقارنة جمموعة عينات ببعضها البعض، اال أن أغلب 
الدراس����������ات املقارنة اليت س����������بق ذكرها تعتمد على مقارنة 
نظ����������م التعلم التقليدية بني دولة وأخرى، مما ميز الدراس����������ة 
احلالي����������ة يف حداثة جمال مقارنتها املتمحور حول نظم إدارة 
التعل����������م اإللكرتونية املتبعة يف عدد م����������ن اجلامعات الرائدة 
حول العامل، و اتفقت الدراس����������ة احلالية مع دراسة الغديان 
)2010( يف جمال املقارنة بني نظم إدارة التعلم اإللكرتونية 
مفتوح����������ة املصدر ومغلقة املص����������در بينما اختلفت معها يف 
وجه املقارن����������ة كذلك حيث اعتمد الباح����������ث على مقارنة 
جمموعة من اجلامعات خمتلفة املواقع اجلغرافية وبالد املنش����������أ 
بغض النظر عن نوع نظ����������م إدارة التعلم اإللكرتونية املتبعة 
فيها، لذلك جند أن الدراسة احلالية كانت نتاج العديد من 
الدراس����������ات اليت سبقتها واستفادت منها، مث ختطتها لتقدم 
نتائج وتوصيات للجهات املش����������رفة على تطوير نظم التعلم 
اإللكرتوين، واالس����������تفادة من اخلربات املميزة منها واستنتاج 
أس����������باب جناح تلك النظم واالس����������تفادة منها يف اجلامعات 

احمللية للوصول إىل مراكز متميزة يف املستقبل.
ومن خالل مراجعة الدراس����������ات الس����������ابقة تتضح أمهية 
إجراء الدراسة احلالية للتعرف عن قرب على أفضل األنظمة 
التقنية املستخدمة يف التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات حول 
العامل وعلى مميزاهتا وتقصي املمارسات واآلليات التدريسية 
والتقوميية وعمليات اإلش����������راف واملتابع����������ة املصاحبة لتطبيق 
تلك املقررات ومعرفة مس����������توى جودة املخرجات التعليمية 
لدى الطلبة الدراس����������ني للمقررات اإللكرتونية يف اجلامعات 
الرائدة حول العامل واخلروج بتصور حول كيفية االس����������تفادة 
من عوامل جناح تلك األنظمة، وتقدمي تصور مقرتح لتطوير 

نظام التعليم اإللكرتوين جبامعة اجملمعة .
إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة: 
تعتم����������د الدراس����������ة احلالية على املنهج املق����������ارن واملنهج 
الوصفي التحليلي ملناس����������بتهما لطبيعة الدراسة ومتغرياهتا، 
م����������ن خالل املقارنة بني أنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين يف 
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اجلامعات موضع الدراسة، مث حتليل هذه األنظمة لتحديد 
أسباب جناحها، ودراسة نتائج وخمرجات التعلم هبذه النظم 
والتعرف على وجهة نظر الطالب املس����������تخدمني وأعضاء 
هيئ����������ة التدريس واجلهات املش����������رفة عل����������ى النظام يف مدى 

الفائدة اليت تعود عليهم بالتعلم من خالل هذه النظم.
حدود الدراسة:

احلدود املكانية: تقتصر الدراس����������ة احلالية على س����������بع 	 
جامعات هي: جامعة مشال كوالرادو بالواليات املتحدة 
األمريكية، جامعة القاهرة جبمهورية مصر العربية، جامعة 
اإلمارات بدول����������ة اإلمارات العربية، اجلامعة اإللكرتونية 
الس����������عودية باململكة العربية الس����������عودية، جامعة اجملمعة 
باململكة العربية الس����������عودية، جامعة تونتغهام باململكة 

املتحدة الربيطانية، جامعة مااليا يف دولة ماليزيا.
احلدود الزمانية: تقتصر الدراس����������ة احلالية على األنظمة 	 

املعتمدة يف تلك اجلامعات خالل العام 2019م. 
احلدود املوضوعية: تقتصر الدراسة احلالية على دراسة 	 

أن����������واع األنظمة املس����������تخدمة يف إدارة عمليات التعليم 
والتعلم اإللكرتوين، وأسباب متيزها اليت يتم استنتاجها 
من خالل تقييم وحكم الفئات اليت تس����������تفيد من هذه 
األنظمة )طالب، أس����������اتذة(، واجلهات املشرفة عليها 
سواًء كانت هذه األسباب تتعلق باألدوات اليت توفرها 
أو اخلدمات اليت تقدمها، أو مبستويات الدعم والصيانة 

والتحديث واملرونة وغريها من املزايا.
مجتمع الدراسة:

مت اختي����������ار جمتمع الدراس����������ة قصدي����������اً لتحقيق أهداف 
الدراس����������ة ال����������يت تس����������عى للوق����������وف على أفض����������ل األنظمة 
واملمارس����������ات املتعلق����������ة بالتعلم اإللك����������رتوين يف اجلامعات 
الرائ����������دة يف جمال التعلم اإللك����������رتوين حول العامل، ولتحقيق 
مبدأ التنوع والشمولية مت اختيار سبع جامعات من قارات 
وبل����������دان خمتلفة ويف ظروف اجتماعي����������ة واقتصادية متباينة، 

كما يتضح من اجلدول رقم )1( التايل:    

جدول رقم )1( يوضح الجامعات موضع الدراسة 
وأسباب اختيارها

سبب االختيارالدولةالجامعةم

جامعة 1
مشال 
كوالرادو

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

مت اختي����������ار الواليات املتحدة األمريكية كوهنا 
بلد متقدم يف شى اجملاالت.

جامعة 2
نوتنغهام

اململكة 
املتحدة 
)بريطانيا(

مت اختي����������ار بريطانيا كبلد ممث����������ل ألوروبا وهلا 
تاري����������خ عريق يف التعلي����������م والتقدم احلضاري 

والتكنولوجي.
3

جامعة 
مااليا

مجهورية 
ماليزيا

مت اختيار مجهورية ماليزيا االحتادية كوهنا بلد 
إس����������المي حديث النهضة ومتقدم يف جمال 
التعلي����������م، وممثل جيد لبلدان جنوب ش����������رق 

آسيا.
4

جامعة 
القاهرة

مجهورية 
مصر 
العربية

مت اختي����������ار مجهورية مص����������ر العربية كوهنا بلد 
يتمتع بعدد من اخلصائص أمهها )إنه يناسب 
كممثل لقارة أفريقيا، وعريب يف نفس الوقت 

ويعد أكثر بلد عريب يف عدد السكان(.
5

جامعة 
اإلمارات

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

مت اختي����������ار دولة اإلم����������ارات العربية املتحدة 
كوهنا بلد خليج����������ي متقدم، يتمتع باقتصاد 
جيد، ويس����������عى لتوظيف أفضل التقنيات يف 

شى اجملاالت.
اجلامعة 6

اإللكرتونية
اململكة 
العربية 
السعودية

جامعة س����������عودية يق����������وم التعلي����������م فيها على 
تقني����������ات املعلوم����������ات واالتص����������ال والتعل����������م 

اإللكرتوين والتعليم املدمج.
جامعة 7

اجملمعة
اململكة 
العربية 
السعودية

اجلامعة اليت ينتمي هلا الباحث.

ويت����������وزع العنصر البش����������ري املمثل جملتمع الدراس����������ة يف 
اجلامعات حمور الدراسة على ثالث فئات:

األولى: اجلهات اليت تقوم باإلشراف على أنظمة إدارة 
التعلم اإللكرتوين.

الثانية: مجيع األعضاء الذي����������ن قاموا بتدريس مقررات 
إلكرتونية عرب أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين.

الثالثة: مجيع الطلبة الذين درس����������وا مقررات اإللكرتونية 
عرب أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين.
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وفيما يلي نبذة موجزة عن كل جامعة من الجامعات 
المستهدفة بالدراسة: 
جامعة المجمعة:

تعد جامع����������ة اجملمعة جامع����������ة حكومية م����������ن أحدث 
اجلامعات السعودية تأسيس����������اً، حيث تأسست يف  الثالث 
من ش����������هر رمضان 1430ه����������� ، املوافق  24أغس����������طس 
2009م، وتق����������ع اجلامع����������ة يف حمافظ����������ة اجملمعة يف منطقة 
الري����������اض، وتضم ثالثة عش����������ر كلي����������ة خمتلفة، يق����������ع املقر 
الرئيس����������ي يف اجملمع����������ة بينما تتوزع بع����������ض الكليات يف كل 
من الزلفي، الغاط، رماح وحوط����������ة س����������دير، ويبلغ جمموع 
ع����������دد الطالب والطالبات املقيدين يف اجلامعة خالل العام 
اجلامع����������ي 1439-1440ه�����������  19,680 طالباً وطالبة. 
 )Black board( وق����������د اعتمدت اجلامع����������ة على نظ����������ام
كنظ����������ام إلدارة التعلم اإللكرتوين، وقامت اجلامعة منذ عام 
1440ه� بتوظي����������ف النظام يف العملية التعليمية بش����������كل 
جزئي مكم����������اًل للتعلم الصفي باجلامعة، ويقوم املش����������رفون 

على النظام بتطويره وتقييمه هناية كل فصل دراسي.
الجامعة السعودية اإللكترونية:

تأسست اجلامعة السعودية اإللكرتونية مبوجب مرسوم 
ملكي، أصدره امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود رمحه 
اهلل، عام م2011، وقد جاءت املوافقة على إنشاء اجلامعة 
الس����������عودية اإللكرتونية كمؤسس����������ة تعليمية حكومية تقدم 
التعليم العايل والتعلم مكملة ملنظومة املؤسسات التعليمية 
حتت مظلة جملس التعليم العايل، ومتنح اجلامعة ش����������هادات 
البكالوريوس والدراس����������ات العليا، إضافة إىل تقدمي دورات 
يف التعلم املس����������تمر والتعلم مدى احلي����������اة، وتضم اجلامعة 
25220 طال����������ب وطالب����������ة، 255 عضو هيئ����������ة تدريس، 
وهتدف للحص����������ول على االعتم����������ادات األكادميية داخلًيا 
وخارجًيا مبا يس����������اعد على رفع جودة خمرجاهتا، كما تقدم 
اجلامعة تعليًما عالًيا مبنًيا على أفضل مناذج التعليم املستند 
إىل تطبيقات وتقني����������ات التعلم اإللكرتوين والتعليم املدمج، 
 )Black board( وق����������د اعتمدت اجلامع����������ة على نظ����������ام

كنظام إلدارة التعلم اإللكرتوين ، وقامت اجلامعة بتوظيف 
النظام يف العملية التعليمية بش����������كل كلي، ويقوم املشرفون 
على النظام بتطويره وتقييمه بشكل  ربع سنوي، كما يبلغ 

عمر استخدام اجلامعة للنظام ما يزيد عن عشرة أعوام.
جامعة مااليا:

 ،University of Malaya )UM( جامعة مااليا
حبثية حكومية تقع يف مدين����������ة كواالملبور، بدولة  جامع����������ة 
ماليزي����������ا االحتادي����������ة تأسس����������ت ع����������ام 1949م وتعد أقدم 
جامعة يف ماليزيا، وقد اش����������تق اسم جامعة مااليا هو اسم 
ماليزيا أثناء فرتة ما قبل االس����������تقالل،ويضم طاقم تدريس 
اجلامعة أكثر م����������ن 2,500 أكادمي����������ي،و17192 طالباً 
وطالب����������ة، وقد منحته����������ا وزارة التعليم العايل االس����������تقاللية 
 )QS( الذاتي����������ة يف 2011م،وكان ترتيبه����������ا 200 ضمن
لرتتي����������ب جامعات العامل، كم����������ا حصلت على املركز األول 
يف التصنيف احمللي للجامعات املاليزية لعام 2019م، ويف 
السنوات األخرية ارتفع عدد الطالب األجانب يف اجلامعة 
بفضل مستواها العايل يف التدريس اجلامعي، وقد اعتمدت 
اجلامع����������ة على نظ����������ام )Moodle( كنظ����������ام إلدارة التعلم 
اإللكرتوين منذ أكثر من 10 س����������نوات ، وتقوم بتوظيفه يف 
العملية التعليمية بشكل تعلم جزئي ، ويقوم املشرفون على 

النظام بتطويره وتقييمه بشكل سنوي.
جامعة نوتنجهام:

The University of Not- متعترب جامعة نوتنجها
tingham  إحدى أقدم اجلامعات يف العامل، وهلا تاريخ 
عريق يف جمال البحث العلمي والتعليم، حيث مت إنش����������اؤها 
يف ع����������ام 1948م ووصفتها جري����������دة التاميز بأهنا “اجلامعة 
العاملية احلقيقية الوحيدة يف بريطانيا”، ومما مييزها اهتمامها 
بطالب دول الش����������رق األوسط حيث قامت بإنشاء معهد 
دراس����������ات الش����������رق األوس����������ط والذي مينح لدارسيه درجة 
املاجستري، ويدرس يف هذه اجلامعة حوايل 40 ألف طالب 
 )Moodle( وطالبة، وقد اعتمدت اجلامع����������ة على نظام
كنظام إلدارة التعلم اإللكرتوين ، وقامت اجلامعة بتوظيف 
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النظام يف العملية التعليمية بش����������كل جزئي مكماًل للدراسة 
التقليدية بالصفوف اجلامعية، ويقوم املشرفون على النظام 
بتطويره وتقييمه بش����������كل س����������نوي، ويبلغ عمر اس����������تخدام 

اجلامعة للنظام ما يزيد عن ستة أعوام.
جامعة شمال كولورادو:

 Colorado State( : والي����������ة كول����������ورادو جامع����������ة 
University(  هي مؤسس����������ة تعليمي����������ة ممولة حكومياً، 
تعت����������رب إح����������دى أقدم اجلامع����������ات يف الع����������امل وهي جامعة 
عامة يف الواليات املتحدة تأسست عام 1870 م، ومتنح 
اجلامع����������ة الدرج����������ات اجلامعية املختلفة مث����������ل البكالوريوس 
واملاجس����������تري، والدكتوراه املهنية، ويبل����������غ عدد الكليات هبا 
39كلية،41 برنامج دراسات عليا، وعدد طالب اجلامعة 
31,256 طالباً، منهم 7,458 طالب دراس����������ات عليا، 
1468 عض����������و هيئة تدريس، اعتمدت اجلامعة نظام إدارة 
التعل����������م اإللكرتوين )Canavas( قرابة اخلمس س����������نوات، 
واعتمدت على توظيف هذا النظ����������ام يف العملية التعليمية 
بصورة كلية، منفصلة ع����������ن التعلم الصفي داخل اجلامعة، 
وتقوم اجلهات املش����������رفة على النظام بتطويره وتقوميه بشكل 
نصف س����������نوي لضمان حتس����������ن اخلدم����������ات التعليمية اليت 
يقدمها للمس����������تخدمني من ط����������الب وأعضاء هيئة تدريس 

وإداريني كذلك.
جامعة اإلمارات:

تأسس����������ت جامعة اإلمارات العربي����������ة املتحدة كجامعة 
حكومي����������ة مببادرة من الش����������يخ زايد بن س����������لطان آل هنيان 
ع����������ام 1976م يف مدينة العني، تق����������وم اجلامعة بطرح أكثر 
م����������ن 70 برنام����������ج للبكالوريوس للطلب����������ة يف مرحلة التعليم 
اجلامعي عالوة على برنامج دبلوم مهين وأربعة برامج ملرحلة 
الدراس����������ات العليا، وتضم اجلامعة 15019طالب وطالبة 
لعام 2018-2019، و626 عضو هيئة تدريس،294 
مدرب ومساعد، عالوة على هذا فإن كافة الربامج واخلطط 
الدراس����������ية األخرى اليت تطرحها خمتلف كليات اجلامعة يتم 

تقييمها ومراجعتها خارجياً بش����������كل دوري من قبل العديد 
من اخلرباء األكادمييني الدوليني وذلك لضمان مواكبة هذه 
الربامج للمعاي����������ري العاملية، واعتم����������دت اجلامعة على نظام 
)Black board( كنظام إلدارة التعلم اإللكرتوين هبا، 
وقامت اجلامعة بتوظيف النظام يف العملية التعليمية بشكل 
جزئي منذ ما يزيد عن عش����������رة أعوام ، ويتم تقييمه بشكل 

سنوي.
جامعة القاهرة:

أقدم اجلامع����������ات امل ث����������اين  القاه����������رة  تع����������د جامع����������ة 
األزهر وجامع����������ة  صرية والثالثة عربياً بعد جامع����������ة 
عهد حمم����������د  يف  القرويني تأسس����������ت كلياهتا املختلفة 
واملدرس����������ة  خانة ح����������وايل )1820(  علي، كاملهن����������دس 
الطبية عام )1827(، تأسس����������ت ه����������ذه اجلامعة يف 21 
ديس����������مرب 1908 حتت اسم اجلامعة املصرية، تقع اجلامعة 
يف مدينة اجليزة غريب القاهرة ، عدد خرجيها احلائزين على 
جائ����������زة نوبل هم 3 ومت تصنيفها عامليا عام 2019 ضمن 
قائمة أكرب 300 جامعة على مستوى العامل ويتخرج منها 
سنوياً ما يزيد على 301 ألف طالب، واعتمدت اجلامعة 
عل����������ى نظ����������ام )Black board( كنظ����������ام إلدارة التعلم 
اإللكرتوين هبا، وقامت اجلامعة بتوظيف النظام يف العملية 
التعليمية بش����������كل جزئي مكم����������اًل للتعلم الصفي التقليدي 
باجلامعة منذ مخس����������ة أعوام.، ويتم تقييمه بش����������كل نصف 

سنوي. 
عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراس����������ة احلالية من )119( عضو هيئة 
تدريس، و)667( طالباً، و)7( جهات إشرافيه؛ يتوزعون 
على اجلامعات املس����������تهدفة بالدراسة؛ ويوضح جدول رقم 
)2( الت����������ايل توزيع أفراد العينة من أعض����������اء هيئة التدريس 

حسب اجلامعة التخصص والنوع:              
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جدول )2( توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجامعة والتخصص والنوع

الدولةالجامعة
النوعالكلية

اجملموعإناثذكوراجملموعإنسانيةعلمية

718718الواليات املتحدة األمريكيةجامعة مشال كوالرادو

235415اململكة املتحدة )بريطانيا(جامعة نوتنغهام

077437مجهورية ماليزياجامعة مااليا

91105510مجهورية مصر العربيةجامعة القاهرة

1962517825اإلمارات العربية املتحدةجامعة اإلمارات

351651292251اململكة العربية السعوديةاجلامعة اإللكرتونية

49134913اململكة العربية السعوديةجامعة اجملمعة

75431196949119اجملموع
كما يوضح جدول رقم )3( التايل توزيع أفراد العينة من الطلبة حسب اجلامعة والتخصص والنوع: 

جدول )3( توزيع الطلبة حسب الجامعة والتخصص والنوع
النوعالكليةالدولةالجامعة

اجملموعإناثذكوراجملموعإنسانيةعلمية

9112061420الواليات املتحدة األمريكيةجامعة مشال كوالرادو

1401413114اململكة املتحدة )بريطانيا(جامعة نوتنغهام

22628131528مجهورية ماليزياجامعة مااليا  

6131961319مجهورية مصر العربيةجامعة القاهرة

1137618917172189اإلمارات العربية املتحدةجامعة اإلمارات

58187637376اململكة العربية السعوديةاجلامعة اإللكرتونية

196125321123198321اململكة العربية السعوديةجامعة اجملمعة

418248667180486667المجموع

ومما جتدر اإلش����������ارة إليه بأنه مت الوصول إىل العينة من خالل سلس����������لة من اإلجراءات اإلدارية اختلفت من جامعة ألخرى 
حس����������ب املنهجية والتنظيمات اإلدارية املتبعة يف تلك اجلامعة وكانت العينة قصدية وحمددة فيما يتعلق باجلهات املشرفة على 
األنظم����������ة، يف حني كانت العينة عش����������وائية فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والطلب����������ة من خالل الربيد اإللكرتوين الرمسي أو 

اجملموعات الربيدية، ويوضح اجلدول رقم )4( اإلجراءات اليت متت مع كل جامعة من اجلامعات املستهدفة:
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جدول )4( اإلجراءات المتبعة للوصول لعينة الدراسة

الدولةالجامعة

الخطوات المتبعة للوصول للعينة

1234567

توضيحات
خماطبة 
امللحقية

السعودية 
بالبلد

تولت 
امللحقية 
املهمة

خماطبة 
امللحقية 
للجامعة

تنسيق

الباحث

مع 
اجلامعة

تدقيق 
األدوات

والسماح 
األخالقي

تولت 
اجلامعة 
بعض 
املهام

مسحت 
اجلامعة 
للباحث 

بإكمال الباقي

جامعة مشال 
مجيع األدواتü------أمريكاكوالرادو

-----üüبريطانياجامعة نوتنغهام

ü-üü--üماليزياجامعة مااليا

ü-üüüüüمصرجامعة القاهرة
استكمل الباحث 
أداة أعضاء هيئة 

التدريس

اإلمارات جامعة اإلمارات
üüüü---العربية

üüüü---السعوديةاجلامعة اإللكرتونية

-üüü---السعوديةجامعة اجملمعة

وفيما يلي توضيح أوس����������ع للخط����������وات املذكورة يف اجلدول 
رقم )4( السابق:

خماطب����������ة امللحقي����������ات الثقافي����������ة الس����������عودية يف البل����������د . 1
املستهدف.

تولت امللحقية الس����������عودية مهم����������ة التواصل مع اجلامعة . 2
وتسليم أدوات الدراسة.

قيام امللحقي����������ات الثقافية الس����������عودية مبخاطبة اجلامعة . 3
املستهدفة والتعريف بالباحث وأهداف دراسته.

تنس����������يق الباحث مع جهة االختصاص يف اجلامعة بناًء . 4
على م����������ا مت الوصول إليه من قبل امللحقية الس����������عودية 

لتمكينه من الوصول للعينة املستهدفة.

إخضاع األدوات للدراس����������ة والتدقيق ومنحها السماح . 5
األخالقي اخلاص من اجلامعة قبل السماح بتطبيقها.

تول����������ت اجلامعة عملي����������ة اختيار عينة الدراس����������ة وتوزيع . 6
واستالم األدوات بعد استكماهلا وتسليمها للباحث.

ترك����������ت اجلامعة مهمة التواصل واختيار عينة الدراس����������ة . 7
واستالم األدوات بعد استكماهلا للباحث نفسه.

وقد س����������عى الباحث جاهداً يف الوصول إىل أكرب عدد 
ممكن من املستجيبني حسب الطرق املتاحة واليت مسح هبا 
نظام اجلامعة املستهدفة، واستغرق ذلك فرتة طويلة وصلت 
إىل 6 أش����������هر يف بعض اجلامع����������ات، إال إنه مل يتمكن من 
الوصول لألعداد اليت كان يطمح إليها يف بعض اجلامعات 

األجنبية لعدد من األسباب؛ أمهها:
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عدم إلزامي����������ة التنظيمات ألفراد العين����������ة باإلجابة على 	 
األدوات وترك ذلك حلرية املستجيب.

عدم تعاون املنسق املكلف من اجلامعة بتسهيل مهمة 	 
الباح����������ث للوصول إىل العين����������ة )كما حدث يف جامعة 
س����������نغافورة الوطنية( اليت مت استبعادها من الدارسة بعد 

تعذر الوصول إىل املستجيبني بكل الوسائل املتاحة.
ع����������دم وفاء عدد كبري من أفراد العينة بوعدهم باإلجابة 	 

على األدوات عرب الروابط اإللكرتونية.
واجه الباحث صعوبة كبرية يف اس����������تجابة أعضاء هيئة 	 

التدريس خاصة لكثرة األعباء املوكلة هلم.
حرص الباحث أن يضع أعداد املس����������تجيبني بكل دقة 	 

وموضوعي����������ة كما هي واقعاً دون زيادة أو نقصان حتقياً 
لألمانة العلمي����������ة الواجبة عل����������ى الباحثني من جانب، 
وليقينه التام بأن هذا النوع من الدراس����������ات املس����������حية 
املوس����������عة س����������تواجه صعوبة يف اس����������تجابة أفراد العينة، 
ول����������ن يت����������م احلصول على ع����������دد االس����������تجابات الذي 
حيقق التناس����������ب الطردي بني عدد أف����������راد العينة وعدد 
أفراد اجملتمع كما يطمح، وهو أحد عيوب الدراس����������ات 
املس����������حية اليت تالزم ما يعتمد منها على االس����������تبانات 
يف مجع املعلومات من العنصر البش����������ري، وهذا ال يقلل 
من قيمة االس����������تبانة  كوهنا األداة األنسب اليت وجدها 
الباحث هلذه الدراس����������ة من حي����������ث الوصول إىل أكرب 
عدد من املستفيدين واملستخدمني ألنظمة إدارة التعلم 
اإللك����������رتوين LMS ومن لديهم القدرة للحكم عليها 
وتقييمه����������ا وإمكانية طرح عدد من األس����������ئلة اليت حتقق 

الشمولية ملزايا ومكونات تلك األنظمة.
أدوات الدراسة:

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة 
اليت س����������بق ذكرها يف اإلطار النظري للدراسة، قام الباحث 
بالتوص����������ل إىل هدف ع����������ام وأهداف فرعي����������ة لبناء أدوات 
الدراس����������ة، وقد كانت األدوات عبارة ع����������ن ثالث أدوات 

عبارة عن ثالث أدوات للقياس:

1-  استبانة لقياس درجة رضا الطالب عن أنظمة التعلم 
اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراسة.

2-  اس����������تبانة لقياس درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن 
أنظمة التعلم اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراسة.

3-  مقابلة مقننة مع اجلهات املش����������رفة عل����������ى نظم إدارة 
التعلم باجلامعات موضع الدراسة.

وق����������د ترمجت لثالث أدوات أخري����������ات باللغة اإلجنليزية 
لتناسب اجلامعات األجنبية املس����������تهدفة بالدراسة، وسيتم 
عرض اإلج����������راءات اليت اختذها الباحث للوصول إىل صور 

األدوات النهائية يف ثالث خطوات:
§ الخط�������وة األولى: إعداد الص�������ور األولية ألدوات 

الدراسة:
األداة األولى: اس�������تبانة تقييم الطالب/ الطالبات   Ø
لنظم إدارة التعل�������م اإللكتروني بالجامعات موضع 

الدراسة:
الهدف من االس�������تبانة: وقد صممت هذه االس����������تبانة  	-
حبي����������ث تكون موجهة للطالب والطالبات الذين يتلقون 
دروس����������هم عرب نظام التعلم اإللك����������رتوين، وكان اهلدف 
الع����������ام من األداة هو قياس مدى جن����������اح النظام يف أداء 
األه����������داف التعليمية ال����������يت صمم من أجلها بالنس����������بة 

للطالب والطالبات داخل النظام.
وص�������ف األداة: تكونت هذه األداة من قس����������مني من  	-

األسئلة:
القس�������م األول: كان يهدف للتع����������رف على البيانات 
الدميوغرافي����������ة للطالب من حيث اس����������م اجلامع����������ة، والدولة 
اليت تقع فيها اجلامعة، ونوع الطالب، والكلية أو القس����������م 
األكادميي اليت ينتمي إليها، املرحلة التدريس����������ية اليت يدرس 
فيه����������ا، وعدد املقررات اليت يدرس����������ها على النظام، ومقدار 
اس����������تخدامه للنظ����������ام يف التعلم، وتكونت م����������ن )8( بنود 

مطلوب اإلجابة عليهما مجيعاً.
القس�������م الثاني: وكان يهدف للتعرف على درجة رضا 
الطلبة عن مزايا وأدوات النظام، وحتديد مدى توافر عوامل 
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النجاح يف النظام حس����������ب ما يراه الطالب، وكانت عبارة 
عن )21( بند مطلوب اإلجابة عليها مجيعاً.

األداة الثانية: اس�������تبانة تقييم أعضاء هيئة التدريس   Ø
لنظم إدارة التعل�������م اإللكتروني بالجامعات موضع 

الدراسة:
الهدف من االستبانة:  -

وق����������د صممت هذه االس����������تبانة حبيث تك����������ون موجهة 
ألعضاء هيئ����������ة التدريس الذين يس����������تخدمون نظام التعلم 
اإللك����������رتوين يف التدريس، وكان اهلدف العام من األداة هو 
قياس م����������دى توفر عوامل جناح النظ����������ام يف أداء األهداف 
التعليمي����������ة اليت صمم م����������ن أجلها بالنس����������بة ألعضاء هيئة 

التدريس.
وصف األداة: تكونت هذه االستبانة من قسمني من   -

األسئلة:
القس�������م األول: كان يهدف للتع����������رف على البيانات 
الدميوغرافية لعضو هيئة التدريس من حيث اس����������م اجلامعة، 
والدولة اليت تقع فيها اجلامعة، ونوع عضو هيئة التدريس، 
والكلية أو القسم األكادميي اليت ينتمي إليه، عدد سنوات 
استخدامه للنظام، واملراحل الدراسية اليت يدرس هلا، وعدد 
املقررات اليت يدرس����������ها لطالبه على النظ����������ام، ونوع الطلبة 
اليت يدرس هلم، وكانت اإلجابة عليها عبارة عن اختيارات 
منها الثنائي ومنها الثالثي، وتكونت من )9( بنود مطلوب 

اإلجابة عليهم مجيعاً.
القس�������م الثاني: وكان يهدف للتعرف على درجة رضا 
أعضاء هيئة التدريس عن النظام عن أداء النظام وخمرجاته 
التعليمي����������ة، وحتديد مدى توافر عوامل النجاح واجلودة فيه، 
وكانت عبارة عن )21( بند مطلوب اإلجابة عليهم مجيعاً.

األداة الثالثة: مقابلة مقننة للجهات المشرفة على   Ø
نظ�������م إدارة التعلم اإللكترون�������ي بالجامعات موضع 

الدراسة:
اله�������دف من األداة: وقد صمم����������ت هذه األداة حبيث   -
تكون موجهة للجهة املش����������رفة على نظ����������ام إدارة التعلم 

اإللكرتوين يف كل جامعة س����������واًء كانت عمادة أو إدارة 
أو مركز أو غريها من املسميات، وكان اهلدف العام من 
األداة هو مجع املعلومات اخلاصة والدقيقة عن كل نظم 
التعلم اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراس����������ة، وقياس 
مدى جناح تلك النظم يف أداء األهداف التعليمية اليت 

صممت من أجلها بالنسبة للجهة املشرفة عليها.
وص�������ف األداة: تكونت هذه األداة من قس����������مني من   -

األسئلة:
القسم األول: كان يهدف للتعرف على هوية النظام من 
حيث امسه والش����������ركة املنتجة له، واجلهة املشرفة عليه، عدد 
املقررات اليت حيتويها، ونسبة توظيفه يف العملية التعليمية، 
وغريها من األس����������ئلة التعريفية بالنظام واليت كانت اإلجابة 
عليها عب����������ارة عن اختيارات منها الثنائ����������ي ومنها الثالثي، 

وتكونت من )18( بند مطلوب اإلجابة عليهم مجيعاً.
القس����������م الث����������اين/ وكان يه����������دف للتع����������رف على درجة 
رضا اجلهة املش����������رفة على النظام ع����������ن أداء النظام وخمرجاته 
التعليمي����������ة، وحتديد مدى توافر عوامل النجاح واجلودة فيه، 
وكان يض����������م )14( بن����������داً، وكان املطلوب من رئيس اجلهة 
املش����������رفة على النظام اختيار العوامل اليت تنطبق على نظام 
إدارة التعل����������م اإللكرتوين يف جامعته مبا يعرب عن وجهة نظر 

اجلهة املشرفة وتقييمها الذايت للنظام.
§ الخطوة الثانية: بناء أدوات الدراسة:

 إلعداد أداة الدراسة للتحكيم والتعديل اتبع الباحث 
اخلطوات التالية:

مراجعة البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت نظم  	-
إدارة التعلم اإللكرتوين وأنواعها ومميزاهتا.

وضع التصور األويل ألقسام األدوات. 	-
عرض األدوات الث����������الث على خنبة متخصصة يف جمال  	-

تقنيات التعليم لتحكيمها. 
الخط�������و الثالثة: الوصول للص�������ور النهائية ألدوات   §

الدراسة:
وقد قام الباحث يف ه����������ذه املرحلة مبراجعة مالحظات 
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ومقرتح����������ات حمكم����������ي األدوات واالس����������تفادة منها وإجراء 
عمليات احلذف واإلضافة املناس����������بة وتعديل الصياغة، مث 
إعادة بن����������اء األدوات يف صورهتا النهائي����������ة، كما يتضح يف 

اجلدول رقم )5(.

مث ق����������ام الباحث برتمجة األدوات الثالث للغة اإلجنليزية 
لتناسب العينة املستهدفة من مشريف وأعضاء هيئة التدريس 
وطالب اجلامعات األجنبية، ومراجعة وتنقيح الرتمجة لتصل 

إىل صورهتا النهائية الصاحلة للتطبيق.

جدول رقم )5( يوضح وصفا تفصيليا لالستبانة في صورتها النهائية
المجموععدد البنوداألقساماألداةم

1
أداة تقييم الطالب/ الطالبات لنظم إدارة التعلم اإللكتروني

8القسم الأول
29

21القسم الثاني

2
أداة تقييم أعضاء هيئة التدريس لنظم إدارة التعلم اإللكتروني

9القسم األول
30

21القسم الثاني

3
أداة الجهة المشرفة على التعلم اإللكتروني

18القسم األول
32

14القسم الثاني

صدق وثبات أدوات الدراسة:
أواًل: الصدق:

الصدق الظاه�������ري: تم ع����������رض األدوات يف صورهتا 
األولي����������ة عل����������ى عدد من احملكم����������ني املختص����������ني يف الرتبية 
وتكنولوجي����������ا التعليم للحكم عل����������ى مدى صدق الظاهري 
لفق����������رات األدوات يف قي����������اس درجة رض����������ا الفئات الثالث 
)الطالب، وأعضاء هيئة التدريس، اجلهات املش����������رفة على 
نظ����������م إدارة التعلم اإللكرتوين( عن أداء تلك النظم ودرجة 
جناحها يف القيام مبهامها يف العملية التعليمية يف جامعاهتم، 
وتراوحت نس����������بة االتفاق على فقرات األداة ما بني 90-

100% مما يش����������ري إىل إن األدوات تتمتع بدرجات مناسبة 
من الثقة والصالحية للتطبيق.

الصدق البنائي )االتساق الداخلي(:
االتس�������اق الداخلي الستبانة قياس درجة رضا  	-

الطالب عن أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني بجامعاتهم:
      مت حس����������اب معامل االتس����������اق الداخلي لفقرات 
األداة مع بعضها ومع الدرجة الكلية هلا، واستخدم الباحث 
معامل ارتباط بريس����������ون، واتسمت مجيع القيم بدرجة عالية 
من االتساق الداخلي حيث ارتبطت مجيع الفقرات البالغ 
عدده����������ا )21( فقرة ببعضها وبالدرج����������ة الكلية مبعامالت 
اتس����������اق كانت عند مس����������توى داللة )0,01( مما يشري إىل 
التعام����������ل مع األداة بدرجة جيدة من الثقة ويوضح اجلدول 

رقم )6( قيم معامالت االرتباط



23

د. ظافر بن أمحد مصلح القرين: أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين يف التعليم اجلامعي وسبل االستفادة منها

جدول رقم )6( مصفوفة معامالت االرتباط بين فقرات استبانة الطالب ببعضها وبالدرجة الكلية 
رقم 
االرتباط 123456789101112131415161718192021الفقرة

الكلي

11

2**0.651

3**0.75**0.701

4**0.61**0.61**0.691

5**0.58**0.54**0.67**0.761

6**0.65**0.56**0.67**0.64**0.601

7**0.68**0.62**0.66**0.65**0.55**0.731

8**0.69**0.63**0.69**0.63**0.59**0.73**0.781

9**0.63**0.64**0.67**0.61**0.58**0.61**0.64**0.711

10**0.56**0.62**0.61**0.57**0.55**0.57**0.60**0.64**0.771

11**0.58**0.56**0.60**0.57**0.54*0.55**0.59**0.61**0.70**0.681

12**0.62**0.60**0.68**0.62**0.61**0.59**0.62**0.68**0.72**0.66**0.791

13**0.64**0.64**0.65**0.62**0.60**0.62**0.62**0.66**0.67**0.61**0.72**0.781

14**0.60**0.57**0.61**0.58**0.54**0.54**0.59**0.61**0.66**0.60**0.64**0.67**0.721

15**0.63**0.57**0.64**0.59**0.53**0.56**0.61**0.64**0.65**0.61**0.67**0.71**0.72**0.811

16**0.65**0.60**0.66**0.60**0.55**0.60**0.64**0.68**0.69**0.62**0.69**0.71**0.72**0.74**0.801

17**0.66**0.62*0.66**0.63**0.57**0.62**0.69**0.72**0.71**0.66**0.67**0.70**0.70**0.73**0.76**0.821

18**0.65**0.61**0.69**0.64**0.62**0.63**0.62**0.69**0.71**0.63**0.72**0.78**0.77**0.72**0.74**0.77**0.771

19**0.64**0.58**0.67**0.61**0.56**0.56**0.57**0.63**0.68**0.60**0.66**0.71**0.66**0.63**0.66**0.67**0.67**0.751

20**0.63**0.59**0.64**0.61**0.57**0.55**0.61**0.66**0.68**0.65**0.62**0.71**0.68**0.64**0.69**0.69**0.70**0.73**0.771

21**0.63**0.56**0.63**0.56**0.52**0.58**0.66**0.70**0.63**0.54**0.59**0.67**0.68**0.62**0.65**0.68**0.68**0.71**0.71**0.691

االرتباط 
0.801**0.82**0.82**0.87**0.86**0.85**0.83**0.81**0.84**0.85**0.80**0.78**0.84**0.84**0.83**0.76**0.73**0.78**0.83**0.75**0.80**الكلي

** تعين أن األرقام دالة عند مستوى داللة )0,01(

االتس�������اق الداخلي الستبانة قياس درجة رضا  	-

أعضاء هيئة التدريس عن أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 
بجامعاتهم:

  مت حس����������اب معامل االتساق الداخلي لفقرات األداة 
مع بعضها وم����������ع الدرجة الكلية هلا، واس����������تخدم الباحث 
معامل ارتباط بريس����������ون، واتسمت مجيع القيم بدرجة عالية 
من االتس����������اق الداخلي حي����������ث ارتبطت الفق����������رات البالغ 

عدده����������ا )21( فقرة ببعضها وبالدرج����������ة الكلية مبعامالت 
اتس����������اق كانت عند مس����������توى داللة )0,01( مما يشري إىل 
التعام����������ل مع األداة بدرجة جيدة من الثقة ويوضح اجلدول 

رقم )7( قيم معامالت االرتباط.
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جدول رقم )7( مصفوفة معامالت االرتباط بين فقرات استبانة أعضاء هيئة التدريس ببعضها وبالدرجة الكلية 
االرتباط 123456789101112131415161718192021رقم الفقرة

الكلي

11

2**0.591

3**0.55**0.531

4**0.48**0.35**0.431

5**0.36**0.36**0.38**0.571

6**0.50**0.31**0.43**0.45**0.381

7**0.56**0.46**0.40**0.55**0.42**0.511

8**0.46**0.34**0.38**0.50**0.24**0.53**0.651

9**0.50**0.33**0.41**0.55**0.40**0.53**0.50**0.581

10**0.61**0.37**0.48**0.47**0.37**0.56**0.55**048**0.561

11**0.58**0.42**0.44**0.41**0.32**0.42**0.47**0.34**0.41**0.741

12**0.61**0.30**0.31**0.54**0.29**0.49**0.52**0.49**0.55**0.63**0.531

13**0.49**0.35**0.49**0.46**0.37**0.37**0.45**0.44**0.49**0.50**0.54**0.541

14**0.53**0.39**0.48**0.53**0.39**0.39**0.53**0.44**0.53**0.61**0.61**0.58**0.741

15**0.45**0.39**0.47**0.58**0.46**0.50**0.51**0.46**0.50**0.54**0.46**0.53**0.56**0.621

16**0.46**0.41**0.39**0.59**0.47**0.56**0.57**0.54**0.51**0.46**0.41**0.53**0.55**0.59**0.631

17**0.57**0.45**0.43**0.49**0.41**0.52**0.57**0.45**0.52**0.59**0.44**0.54**0.49**0.60**0.50**0.621

18**0.50**0.49**0.51**0.41**0.45**0.40**0.55**0.49**0.48**0.44**0.45**0.40**0.59**0.63**0.49**0.50**0.581

19**0.66**0.45**0.48**0.50**0.42**0.52**0.60**0.50**0.47**0.50**0.49**0.47**0.55**0.68**0.57**0.62**0.57**0.691

20**0.52**0.41**0.42**0.53**0.41**0.50**0.53**0.50**0.53**0.47**0.46**0.54**0.62**0.68**0.57**0.64**0.59**0.60**0.611

21**0.43**0.36**0.41**0.50**0.46**0.41**0.52**0.41**0.44**0.52**0.45**0.45**0.38**0.41**0.47**0.41**0.50**0.43**0.40**0.481

0.661**0.77**0.78**0.73**0.75**0.76**0.75**0.79**0.73**0.71**0.68**0.76**0.72**0.68**0.75**0.68**0.61**0.73**0.65**0.60**0.75**االرتباط الكلي

** تعين أن األرقام دالة عند مستوى داللة )0,01(

ثانيا: ثبات األدوات: 
   مت التحق����������ق من ثبات األدوات باس����������تخدام معادلة 
»ألف����������ا كرونباخ« للفق����������رات ول����������ألداة ككل، وجاءت قيم 
معامالت الثب����������ات يف أدايت الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
مرتفعة مما يش����������ري إىل التعامل مع املقي����������اس بدرجة مرتفعة 
م����������ن الثقة يف حني حققت أداة اجلهة املش����������رفة درجة غري 
مرتفعة ولكنها يف املدى املقبول من الثقة وذلك يعود ألهنا 

الخنفاض عدد االستجابات وهو سبع حاالت فقط واليت 
متثل كامل جمتمع الدراسة مما أثر يف تدين الثبات، وهذا أمر 
معروف علمياً  فكلما اخنفض عدد جمتمع  الدراس����������ة كلما 
اخنفض عدد مرات تطبي����������ق األداة وهو ما يؤدي إىل تدين 
درجة ثباهتا، مع مالحظة أنه مت استبعاد إحدى الفقرات – 
أصبحت 14 فقرة -  لتأثريها يف اخنفاض ثبات األداة .
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ويوضح اجلدول رقم )8( قيم معامل ثبات” ألفا كرونباخ” ألدوات الدراسة الثالث.
جدول )8( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانات الثالث

قيمة معامل الثبات عدد الفقراتحجم العينةاألداة
)ألفا( كرونباخ

األداة األوىل/ اخلاصة بتقييم الطالب والطالبات لنظم إدارة التعلم 
667210,975اإللكرتوين

األداة الثانية /اخلاصة بتقييم أعضاء هيئة التدريس لنظم إدارة التعلم 
119210,952اإللكرتوين

األداة الثالثة / اخلاصة بتقييم اجلهات املشرفة على نظم إدارة التعلم 
7150,613اإللكرتوين

نتائج الدراسة ومناقشتها:   v
 طريقة تفسير نتائج الدراسة: 

لتفس����������ري نتائج الدراس����������ة حدد الباحث معياراً عند تفسري ومناقشة النتائج وفقاً للدرجات املعطاة لفئات اإلجابة وبطريقة 
رياضية على النحو اآليت: 

   املدى = أكرب قيمة لفئات اإلجابة – أصغر قيمة لفئات اإلجابة = 1-5 = 4 
   وطول الفئة = )املدى÷ عدد الفئات( = 4÷5= 0,80

    وبذلك يكون معيار احلكم على قيمة املتوسط احلسايب كما يف اجلدول التايل:
جدول)9(: معيار االستجابات والمتوسط الحسابي لدرجات السلم الخماسي

المتوسط الحسابيمعيار االستجابة

من 4,20 إىل 5درجة مرتفعة جدًا

من 3,40 إىل 4,20درجة مرتفعة 

من 2,60 إىل أقل من 3,40درجة متوسطة

من 1,80 إىل أقل من 2,60درجة منخفضة

من 1 إىل أقل من 1,80درجة منخفضة جدًا
وبناًء عليه فإن تفسري درجة الرضا يف نتائج أدوات الدراسة سيكون وفق ما يلي:
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درجة الرضا ع����������ن أداء نظام إدارة التعلم اإللكرتوين يف 	 
اجلامعات موضع الدراسة يكون مرتفع ومقبول عندما 
يكون متوسط استجابات العينة يف الفرتة من )2,60 
إىل 5( أي بدرجة مرتفعة جداً أو مرتفعة أو متوسطة.

درج����������ة الرضا ع����������ن أداء نظ����������ام إدارة التعلم اإللكرتوين 	 
يف اجلامعات موضع الدراس����������ة تك����������ون منخفضة وغري 
مقبولة عندما يكون متوسط استجابات العينة يف الفرتة 
م����������ن )1إىل أقل م����������ن 2,60( أي بدرجة منخفضة أو 

منخفضة جداً.
اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

السؤال البحثي األول:

جدول )10( بيانات نظم إدارة التعلم اإللكتروني بالجامعات موضع الدراسة
معلومات 

النظام
جامعة شمال 

كوالرادو
جامعة 
نوتنغهام

جامعة
مااليا

جامعة 
اإلمارات

الجامعة جامعة القاهرة
اإللكترونية

جامعة 
المجمعة

السعوديةالسعوديةمصراإلماراتماليزيابريطانياأمريكاالدولة
اسم النظام 
CanvasMoodleMoodleBlack BoardBlack BoardBlack BoardBlack Boardاإللكتروني

الشركة 
InstructureMoodleMoodleBlack BoardBlack BoardBlack BoardBlack Boardالمنتجة 

الجهة 
المشرفة على 

النظام
LMS

جامعة 
نوتنغهام

مركز التطوير 
األكادميي 
والقيادي

مركز التميز يف 
التعليم والتعلم

مركز التعليم 
املدمج

وكالة اجلامعة 
للشؤؤن التعليمية

عمادة التعلم 
اإللكرتوين 

والتعلم عن بعد

استخدامات 
النظام

تدريس 
وتدريب

تدريس 
وتدريب

تدريس 
تدريس تدريس وتدريبوتدريب

وتدريب
تدريس وتدريب 
واجتماعات 

تطويرية
تدريس 
وتدريب

 توظيف 
النظام في 
التدريس

جزئيكليجزئيجزئيكلي/جزئيجزئيكلي

الفئات 
المستفيدة

الطالب 
وأعضاء هيئة 

التدريس 
واإلداريني

الطالب
الطالب 

وأعضاء هيئة 
التدريس

الطالب وأعضاء 
هيئة التدريس 

واإلداريني
الطالب

الطالب وأعضاء 
هيئة التدريس 

واإلداريني

الطالب 
وأعضاء هيئة 

التدريس 
واإلداريني

 لإلجاب����������ة على الس����������ؤال البحث����������ي األول والذي ينص 
على » ما نوع األنظمة التقنية املس����������تخدمة يف إدارة التعلم 
اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراسة؟« فقد قام الباحث 
حبص����������ر بيانات اجلامعات موضع الدراس����������ة، وأنواع أنظمة 
إدارة التعل����������م اإللك����������رتوين اليت تعتمد عليه����������ا، ومعلومات 
اإلصدار والتشغيل وعمر النظام واملعلومات املتعلقة بطبيعة 
هذا النظام واجلهة املش����������رفة على تش����������غيله وتطويره، حيث 
ق����������ام الباحث جبمع هذه البيانات ع����������ن طريق إرفاق ملف 
اس����������تعالم عن النظم املتبعة يف ه����������ذه للجامعات للجهات 
اليت تشرف على إدارة هذه النظم، ويوضح جدول )10( 

نتائج هذا االستعالم.
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معلومات 
النظام

جامعة شمال 
كوالرادو

جامعة 
نوتنغهام

جامعة
مااليا

جامعة 
اإلمارات

الجامعة جامعة القاهرة
اإللكترونية

جامعة 
المجمعة

فترات تقويم 
النظام

نصف
ربع نصف سنويسنويسنويسنوي سنوي

سنوي
نصف 
سنوي

يتم تقييم 
النظام من قبل

اجلهة املشرفة 
وجهة أخرى 
داخل اجلامعة

اجلهة 
املشرفة

اجلهة 
اجلهة املشرفةاملشرفة

اجلهة املشرفة، 
جهة أخرى 

خارجية

اجلهة املشرفة 
وجهة أخرى داخل 

اجلامعة وجهة 
خارجية أخرى

اجلهة املشرفة 
وجهة خارجية 

أخرى

معايير تقويم 
النظام

معايري عاملية-
معايري خاصة

معايري 
عاملية

معايري عاملية-معايري داخلية
معايري خاصة

معايري عاملية-
معايري خاصة

معايري خاصةمعايري عاملية

من )1-5( عمر النظام
سنوات

من)10-6( 
سنوات

أكثر من 10 
سنوات

أكثر من 10 
سنوات

من )5-1( 
سنوات

من)10-6( 
سنوات

من )5-1( 
سنوات

مغلقمغلقمفتوحمغلقمغلقمفتوحمغلقنوع النظام
نوع 

االستضافة
سحايبسحايبسحايبسحايبداخليداخليداخلي

ويتضح من جدول ) 10( اختالف أنظمة إدارة التعلم 
اإللكرتوين املتبعة يف كل جامعة من اجلامعات السبع، فنجد 
 )Canvas( أن جامعة مشال كوالرادو قد اعتمدت نظام
كنظام إلدارة التعلم اإللك����������رتوين، بينما اعتمدت كال من 
جامعة نوتنغهام وجامعة ماليا نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 
)Moodle(، وهي أنظمة تعلم إلكرتوين مفتوحة املصدر 
أي اهن����������ا جمانية وميكن للجامع����������ة إضافة وتطوير خصائص 
هذا النظام اإللكرتوين ليصبح مناس����������باً لألغراض التعليمية 
باجلامعات، واعتم����������دت باقي اجلامعات العربية نظام إدارة 
التعل����������م اإللك����������رتوين )Black Board(، وهو نظام مغلق 
املصدر خمص����������ص لكل جامع����������ة كما هو متع����������ارف على 
خصائص هذا النظام م����������ن األمان اإللكرتوين واخلصوصية 
للمالك يف التطوير والتصميم مبا حيقق األهداف التعليمية 
اليت تنشدها اجلامعة، أما بالنسبة لتوظيف النظام يف التعلم 
باجلامعات فنجد إهنا تباينت نس����������بته بني التوظيف الكلي 
والتوظي����������ف اجلزئي فاجلامعات ال����������يت اعتمدت على التعلم 
الكلي عرب نظم التعلم اإللكرتوين لديها هي )جامعة مشال 

كوالرادو-جامعة ماليا-اجلامعة الس����������عودية اإللكرتونية(، 
وق����������د يرتبط ذلك مبا تتبناه هذه اجلامعات من سياس����������ات 
التعلم الكلي عن بع����������د دون االعتماد على التعلم الصفي 
التقليدي وقد يرتبط ذلك أيضا باختالف األماكن اجلغرافية 
للط����������الب امللتحقني بتلك اجلامعات وعددهم االمر الذي 
جع����������ل تلك اجلامعات تعتمد على تقدمي التعلم اإللكرتوين 
ع����������رب نظم إدارة التعلم اإللك����������رتوين لديها، واجلامعات اليت 
قام����������ت بتوظيف نظم التعلم اإللك����������رتوين بصورة جزئية يف 
التعلم ه����������م )جامعة نوتنغهام-جامع����������ة اإلمارات-جامعة 
القاهرة-جامع����������ة اجملمعة(، وقد يرتبط هذا االختالف تبعاً 
لسياس����������ة اجلامعات اليت تعتمد عل����������ى نظام التعلم الصفي 
مدجماً بنظم التعلم اإللكرتوين لديها، فتقوم هذه اجلامعات 
بوضع املقرر الدراسي مصحوباً باحملاضرات املسجلة متاحة 
على نظ����������م التعلم اإللكرتوين لديها جلميع الطالب يف أي 
وقت، بينما تكون االختبارات والتقوميات بش����������ى أنواعها 
داخ����������ل احلجر الصفية التقليدية، كما يوضح اجلدول أيضا 
فرتات تقومي النظام فهناك جامعات اعتمدت على التطوير 
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والتقومي الس����������نوي مثل)جامعة مالي����������ا- جامعة نوتنغهام-
جامع����������ة اإلمارات(، وجامع����������ات اعتمدت عل����������ى التقومي 
والتطوير نصف الس����������نوي مثل)جامعة مش����������ال كوالرادو- 
جامعة القاهرة-جامعة اجملمع����������ة(، بينما اعتمدت اجلامعة 
اإللكرتوني����������ة الس����������عودية عل����������ى التقومي الربع س����������نوي وقد 
يكون هذا مؤش����������راً على تق����������دم وتطوير اخلدمات التعليمية 
والتصميمة اليت تقدمها اجلامعة حيث إن التطوير املستمر 
وقصري املدى ميكن اجلامعة من توظيف مستحدثات التعلم 

التكنولوجي والسري مع التطورات التكنولوجية أواًل بأول.
اإلجابة على السؤال البحثي الثاني:

لإلجابة عن الس����������ؤال البحثي الثاين والذي ينص على 

»ما درجة رضا الطلب����������ة عن أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين 
باجلامعات موضع الدراسة؟« استخدم الباحث املتوسطات 
واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب والطالبات داخل 
هذه النظم، وذلك باس����������تخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
Spss، ويوضح جدول )11( متوس����������طات اس����������تجابات 
الطالب والطالبات يف اس����������تبانة تقييمهم لنظم إدارة التعلم 
اإللك����������رتوين يف جامعاهتم، وقد قام الباحث برتتيب النتائج 
ترتيباً تنازلياً لتوضيح الفقرات ذات املتوسط األعلى واألدىن 

يف استجابات الطالب عنها.

جدول )11( متوسطات استجابات الطالب مرتبة تنازليا بحسب المتوسط العام للفقرة
رقم الفقرة في 

المتوسط العام نص الفقرةاألداة
درجة الرضاللفقرة

مرتفعة3,71ساهم توفري النظام لوقت الطالب يف جناحه 4
مرتفعة3,71سامهت سهولة الوصول للنظام عرب حمركات البحث يف جناحه 6
مرتفعة3,68ساهم توفري النظام جلهد الطالب يف جناحه 5
مرتفعة3,61سامهت آلية التسجيل والدخول للنظام يف جناحه 7
مرتفعة3,54سامهت الواجهة التفاعلية للنظام يف جناحه 8
مرتفعة3,53ساهم نظام الدراسة عرب النظام يف جناحه 3
مرتفعة3,53سامهت الفيديوهات والتسجيالت املتاحة بالنظام يف جناحه 14
مرتفعة3,53سامهت إتاحة النظام للبحث والتنقل يف جناحه 17
مرتفعة3,50سامهت النصوص التعليمية املتاحة بالنظام يف جناحه 13
مرتفعة3,47ساهم عدد الطلبة يف الشعبة يف جناح النظام 2
مرتفعة3,47سامهت مشاركات وتفاعل الطلبة مع أساتذهتم يف جناح النظام 9
مرتفعة3,47سامهت أدوات التواصل اليت يوفرها النظام يف جناحه 16
مرتفعة3,47ساهم تنوع التكليفات عرب النظام يف جناحه 18
مرتفعة3,46ساهم تفاعل الطلبة فيما بينهم يف جناح النظام 10
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رقم الفقرة في 
المتوسط العام نص الفقرةاألداة

درجة الرضاللفقرة

مرتفعة3,43سامهت أدوات تقييم الطلبة من أساتذهتم عرب النظام يف جناحه 19
مرتفعة3,41درجة رضاك عن النظام1
مرتفعة3,40سامهت اخلرائط والرسومات املتاحة بالنظام يف جناحه 15
متوسطة3,39سامهت األنشطة اليت يوفرها النظام يف جناحه 12
متوسطة3,39سامهت أدوات تقييم الطلبة ألنفسهم عرب النظام يف جناحه 20
متوسطة3,37سامهت أدوات املناقشة واملنتديات اليت يوفرها النظام يف جناحه 11
متوسطة3,36ساهم الدعم الفين للنظام يف جناحه 21

املتوسط العام 
الستجابة مجيع 
الطالب على النظم

مرتفعة3,50

يظهر من جدول )11( ارتفاع متوس����������طات االستجابات 
للطالب حي����������ث كان أقل متوس����������ط )3,36( للفقرة رقم 
)21(، بينما كان املتوسط األعلى حصلت عليه الفقرتان 
)6(، )4( وهو )3,71(، واملتوس����������ط العام الس����������تجابات 
مجي����������ع الطالب على فق����������رات األداة ككل )3,50( وهذا 
املتوسط يقع ما بني املتوس����������طات )3,40( إىل )4,20( 
واليت حصل����������ت على تقدير مرتفع، أي أن مس����������توى رضا 
الط����������الب عن أداء نظم إدارة التعلم اإللكرتوين باجلامعات 
اخلاصة هب����������م مرتفع؛ وهذا يعين أن ه����������ذه اجلامعات رغم 
اخت����������الف بيئاهتا وموقعها اجلغرايف ومس����������تويات تصنيفها، 
وعراقتها وحداثتها، وسياساهتا التعليمية ونظمها اإلدارية؛ 
إال اهنا تعمل مبس����������توى عايل ومتوازن يف أنظمة إدارة التعلم 

اإللكرتوين لديها.
وبعد العرض الس����������ابق لفقرات استبانة تقييم الطالب 
للنظم التعليمية اإللكرتوني����������ة، جند أن أعلى ثالث فقرات 
يف املتوس����������ط العام الستجاباهتم )ساهم توفري النظام لوقت 
الطالب يف جناحه، س����������امهت س����������هولة الوصول للنظام عرب 
حم����������ركات البحث يف جناحه، س����������اهم توف����������ري النظام جلهد 

الطالب يف جناحه،( لذلك تعت����������رب هذه املزايا الثالث أبرز 
العوامل اليت س����������اعدت على جناح تل����������ك النظم من وجهة 
نظ����������ر الطالب، وجند أن أبرز  هذه العوامل هو توفري تلك 
النظم لوقت الطالب وسهولة وصوله لتلك النظم وتوفريها 
للجه����������د املب����������ذول يف التعل����������م ألهنا توف����������ر للطالب خمتلف 
املصادر التعليمية اليت تس����������اعده عل����������ى التعلم إضافة لتنوع 
طرق عرض احملت����������وى من نصوص، وص����������ور، وفيديوهات 
وحماكاة افرتاضية لبيئات التعلم احلقيقية، وهذا ما يتفق مع 
دراس����������ة الصعيدي )2016( واليت أكدت على أن عامل 
سهولة االستخدام له تأثري إجيايب على االستخدام احلقيقي 
لنظم إدارة التعلم اإللكرتوين، ودراس����������ة العمرو )2012( 
وال����������يت توصل����������ت إىل أن أهم عوامل جن����������اح النظم التعلمية 
اإللكرتوني����������ة أن تك����������ون مكونات النظ����������ام مفيدة وحمددة، 
وقد اكدت نتائج الدراس����������ة احلالية على فعالية نظم التعلم 
اإللك����������رتوين مبختلف أنواعها كما ورد يف دراس����������ة كاًل من 
 Sawaftah & Aljeraiwi, الس����������لوم، 2010؛(
2018؛ عبد الوهاب، 2015( وغريهم من الدراس����������ات 
اليت تعددت أهدافها الفرعية واتفقت يف اهلدف الرئيس����������ي 
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وهو فعالية نظم إدارة التعلم اإللكرتوين يف حتس����������ني االجتاه 
اإلجيايب حنوها ويف تنمية العديد من املهارات املعرفية.

اإلجابة على السؤال البحثي الثالث:
لإلجابة عن السؤال البحثي الثالث والذي ينص على 
»ما درجة رض����������ا أعضاء هيئة التدريس ع����������ن أنظمة إدارة 
التعلم اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراس����������ة« اس����������تخدم 

الباحث املتوس����������طات واالحنرافات املعيارية لالس����������تجابات 
أعضاء هيئة التدريس داخل هذه النظم، وذلك باستخدام 
برنامج التحليل اإلحصائي Spss، ويوضح جدول )12( 
متوسطات اس����������تجابات أعضاء هيئة التدريس يف استبانة 
تقييمه����������م لنظم إدارة التعلم اإللكرتوين جبامعاهتم، وقد قام 
الباحث برتتيب النتائج ترتيباً تنازلياً لتوضيح الفقرات ذات 

املتوسط األعلى واألدىن يف استجابات الطالب.

جدول )12( متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليا بحسب المتوسط العام للفقرة

رقم الفقرة 
المتوسط نص الفقرةفي األداة

درجة الرضاالعام للفقرة

مرتفعة4,09ساهم توفري النظام للوقت يف جناحه 10
مرتفعة4,01درجة رضاك عن النظام1
مرتفعة4,01سامهت أدوات التدريس اليت يوفرها النظام يف جناحه 12
مرتفعة4,94ساهم احملتوى العلمي املتنوع بالنظام يف جناحه 15
مرتفعة3,92سامهت آلية التسجيل والدخول للنظام يف جناحه 6
مرتفعة3,91ساهم توفري النظام للجهد يف جناحه 11
مرتفعة3,91سامهت أدوات املناقشة واملنتديات اليت يوفرها النظام يف جناحه13
مرتفعة3,91سامهت الوسائط التعليمية املتوفرة النظام يف جناحه 17
مرتفعة3,89ساهم تفاعل الطلبة مع أساتذهتم يف جناح النظام 7
مرتفعة3,89سامهت أدوات التحقق من مصداقية املهام املقدمة من الطلبة يف جناحه 20
مرتفعة3,84سامهت برامج التدريب اليت تلقيتها حول النظام يف جناح توظيفه 4
مرتفعة3,84سامهت األنشطة اليت يوفرها النظام يف جناحه 14
مرتفعة3,84سامهت أدوات تقييم الطلبة من أساتذهتم عرب النظام يف جناحه 19
مرتفعة3,82ساهم عدد الطلبة يف الشعبة يف جناح النظام 2
مرتفعة3,82سامهت قنوات التواصل اليت يتيحها النظام يف جناحه 16
مرتفعة3,76ساهم الدعم الفين للنظام يف جناحه 21
مرتفعة3,73ساهم تفاعل الطلبة فيما بينهم يف جناح النظام 8
مرتفعة3,73ساهم تفاعل أساتذة املقرر فيما بينهم يف جناح النظام 9
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رقم الفقرة 
المتوسط نص الفقرةفي األداة

درجة الرضاالعام للفقرة

مرتفعة3,70سامهت أدوات تقييم الطلبة ألنفسهم عرب النظام يف جناحه 18
مرتفعة3,65سامه�ت آلية احتساب الساعات التدريسية عرب النظام يف جناحه 3
متوسطة3,19سامهت احلوافز املمنوحة لألساتذة املتميزين يف استخدام النظام يف جناحه 5

مرتفعة3,83املتوسط العام الستجابة مجيع األعضاء يف النظم

    يظه����������ر م����������ن ج����������دول )12( ارتف����������اع متوس����������طات 
االس����������تجابات ألعضاء هيئ����������ة التدريس حي����������ث كان أقل 
متوس����������ط )3,19( للفقرة رقم )5(، بينما كان املتوس����������ط 
األعل����������ى)4,01( للفق����������رة رق����������م )10(، واملتوس����������ط العام 
الستجابات مجيع أعضاء هيئة التدريس على فقرات األداة 
ككل )3,83( وهذا املتوس����������ط يقع ما بني املتوس����������طات 
)3,40( إىل )4,20( وال����������يت حصلت على تقدير مرتفع، 
أي أن مس����������توى رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء نظم 
إدارة التعلم اإللكرتوين باجلامعات اخلاصة هبم مرتفع ؛وهذا 
يعين أن ه����������ذه اجلامعات رغم اخت����������الف بيئاهتا ومواقعها 
اجلغرافية ومستويات تصنيفها، وعراقتها وحداثتها، وتباين 
سياساهتا التعليمية ونظمها اإلدارية؛ إال اهنا تعمل مبستوى 
عايل ومت����������وازن يف أنظمة إدارة التعل����������م اإللكرتوين لديها، 
حيث نالت مجيعها مس����������توى عايل من الرضا لدى أعضاء 

هيئة التدريس املنتسبني هلا.
وبعد العرض الس����������ابق لفقرات اس����������تبانة تقييم أعضاء 
هيئة التدريس للنظ����������م التعليمية اإللكرتونية، جند أن أعلى 
ثالث فقرات يف املتوسط العام الستجاباهتم: )ساهم توفري 
النظام للوقت يف جناحه، درجة رضاك عن النظام، سامهت 
أدوات التدريس اليت يوفرها النظام يف جناحه(، لذلك تعترب 
هذه العناصر الثالث هي العوامل اليت ساعدت على جناح 
تل����������ك النظم من وجهة نظر أعض����������اء هيئة التدريس، وجند 
أن أبرزها وأوهلا هو توفري تلك النظم للوقت، وبعزى ذلك 
لتوف����������ري األنظمة للبنية التحتية والبيئ����������ة االفرتاضية الداعمة 
لتنفيذ أفضل األساليب التدريسية املنسجمة مع بيئة التعلم 

اإللكرتوين؛ واليت هت����������دف يف األصل لتوفري الوقت واجلهد 
جلمي����������ع أطراف العملية التعليمية، عالوة على ارتفاع درجة 
الرض����������ا العام عن النظام، وما س����������امهت به أدوات التدريس 
ال����������يت يوفرها النظام يف جناحه؛ حيث أن هاتان الفقرتني قد 
حصلتا على أعلى ثاين متوس����������ط عام لفقرات األداة، وهذا 
ما أكدت علية دراس����������ة الشايع واحليدري )2015( واليت 
أظه����������رت نتائجها ارتفاع درجة الرضا عن اس����������تخدام نظام 
 )Blackboard( إدارة التعل����������م اإللكرتوين بالك ب����������ورد
لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمرية نورة بنت عبد 
الرمحن، ودراس����������ة بشر )2011( واليت أكدت على وجود 
اجتاه����������ات إجيابية لدى أعضاء هيئ����������ة التدريس باجلامعات 
الس����������عودية حنو اس����������تخدام نظام إدارة التعل����������م اإللكرتوين 

جسور بشكل عام.
اإلجابة على السؤال البحثي الرابع:  

لإلجابة عن الس����������ؤال البحثي الرابع والذي ينص على 
»م����������ا درجة رضا اجلهة املش����������رفة على أنظم����������ة إدارة التعلم 
اإللكرتوين عنها باجلامعات موضع الدراس����������ة؟« استخدم 
الباحث املتوس����������طات واالحنرافات املعيارية الس����������تجابات 
اجله����������ات املش����������رفة على ه����������ذه النظم، وذلك باس����������تخدام 
برنامج التحليل اإلحصائي Spss، ويوضح جدول )13( 
متوس����������طات استجابات اجلهات املش����������رفة على نظم إدارة 
التعلم اإللكرتوين، وقد ق����������ام الباحث برتتيب النتائج ترتيباً 
تنازلياً لتوضيح الفقرات ذات املتوس����������ط األعلى واألدىن يف 

استجابات الطالب عنها.
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جدول )13( متوسطات استجابات الجهات المشرفة مرتبة تنازليا بحسب المتوسط العام للفقرة
درجة الرضاالمتوسط العام للفقرةنص الفقرةرقم الفقرة في األداة

مرتفعة جدًا4,71سامهت آلية تطبيق النظام عموماً يف جناحه 2
مرتفعة جدًا4,57سامهت أدوات التواصل اليت يتيحها النظام يف جناحه 10
مرتفعة جدًا4,42ساهم تفاعل الطلبة يف جناح النظام 5
مرتفعة جدًا4,42سامهت القدرة االستيعابية للنظام يف جناحه 6
مرتفعة جدًا4,42ساهم احملتوى العلمي املتوفر بالنظام يف جناحه 8
مرتفعة جدًا4,42سامهت األنشطة اليت يوفرها النظام يف جناحه 9
مرتفعة جدًا4,28درجة رضاكم عن النظام 1
مرتفعة جدًا4,28سامهت مرونة النظام وقابليته للتطوير يف جناحه 7
مرتفعًة4,14سامهت آلية تقييم ومراجعة النظام يف جناحه 3
مرتفعًة4,14ساهم تفاعل أعضاء هيئة التدريس يف جناح النظام 4
مرتفعًة4,14سامهت الوسائط التعليمية املتوفرة بالنظام يف جناحه 11
سامهت أدوات تقييم الطلبة من أساتذهتم عرب النظام 13

يف جناحه 
مرتفعًة4,14

سامهت أدوات تقييم الطلبة ألنفسهم عرب النظام يف 12
جناحه 

مرتفعًة3,85

سامهت أدوات الدعم الفين اليت يوفرها النظام يف 14
جناحه 

مرتفعًة3,71

املتوسط العام الستجابة 
مجيع اجلهات املشرفة 
على النظم/ االحنراف 

املعياري

مرتفعًة جدًا4,28

يظهر من جدول )13( ارتفاع متوسطات استجابات 
اجلهات املش����������رفة حيث كان أقل متوسط )3,71( للفقرة 
)14(، بينما كان املتوس����������ط األعلى )4,71( للفقرة رقم 
)2(، واملتوسط العام الس����������تجابات مجيع اجلهات املشرفة 
على فقرات األداة ككل )4,28( وهذا املتوسط يقع ما بني 
املتوس����������طات )4,20( إىل )5( واليت حصلت على تقدير 
مرتفع جداً، أي أن مستوى رضا اجلهات املشرفة على نظم 

إدارة التعلم اإللكرتوين عن أدائها مرتفع؛ وهذا يعين أن هذه 
اجلامعات رغم اختالف بيئاهتا وموقعها اجلغرايف ومستويات 
تصنيفها، وعراقتها وحداثتها، وسياساهتا التعليمية ونظمها 
اإلدارية؛ إال أهنا تعمل مبس����������توى ع����������ال ومتوازن يف أنظمة 
إدارة التعلم اإللكرتوين لديها، حيث نالت مجيعها مستوى 

عال للرضا من اجلهات املشرفة عليها.
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وبعد العرض الس����������ابق لفقرات املقابلة لتقييم اجلهات 
املش����������رفة للنظم التعليمية اإللكرتونية، جند أن أعلى ثالث 
فقرات يف املتوسط العام الستجاباهتا )سامهت آلية تطبيق 
النظام عموم����������اً يف جناحه، س����������امهت أدوات التواصل اليت 
يتيحها النظام يف جناحه، س����������اهم تفاع����������ل الطلبة يف جناح 
النظام( ومن هنا جند أن أهم العوامل اليت اتفق عليها أغلب 
اجلهات املشرفة على تطوير نظم إدارة التعلم اإللكرتوين يف 
اجلامعات موضع الدراسة آلية التطبيق العام للنظام، وأدوات 
التواصل املتاحة ب����������ه، فعندما يطبق النظام احملكم التصميم 
والتطوير بطريقة صحيحة فهذا ينعكس على فعالية النظام 
ورفع مستوى الرضا لدى مستخدميه، كما يساعد تفاعل 
الطلبة يف العملية التعليمية عرب أدوات التواصل اليت يتيحها 
النظام يف حتسني جودة املخرجات التعليمية لديهم، وهذا 
ما يتفق متام����������اً مع أحدث الدراس����������ات املعنية بتكنولوجيا 
التعلم اإللكرتوين ومعايري جودة التعلم اإللكرتوين، فكلما 
توافرت عناصر اجلودة يف املقرر التعليمي املتاح على النظام 
كلما زاد مستوى جودة املخرجات التعليمية لدى الطالب 

وزاد مستوى الرضا لدي الطالب واألساتذة معاً. 

اإلجابة على السؤال الخامس:
لإلجابة عن السؤال البحثي اخلامس والذي ينص على 
»ه����������ل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوس����������طات 
اس����������تجابات )أعض����������اء هيئ����������ة التدريس، والط����������الب( تبعاً 
الخت����������الف اجلامعة؟«؛ ق����������ام الباحث باس����������تخدام حتليل 
التباي����������ن One way Anova وذلك لقياس الفروق 
بني متوسطات استجابات كل من الطالب، وأعضاء هيئة 

التدريس حول هذه النظم، كما يف السياق التايل:
أوال: نتائج اختبار الفروق في اس�������تجابات الطالب 

التي تعزى الختالف الجامعات:
 One Way( ق����������ام الباحث بإجراء حتلي����������ل التباين
Anova( وذلك لإلجابة على اجلزء األول من الس����������ؤال 
اخلامس، والكش����������ف عن حقيقة وج����������ود فروق ذات داللة 
بني اس����������تجابات الطالب يف اجلامعات موضع الدراس����������ة 
تعزى الختالف اجلامعة يف املوقع اجلغرايف واملستوى الثقايف 
لل����������دول التابعة هل����������ا. ويوضح جدول )14( متوس����������طات 

استجابات الطالب والطالبات يف األداة اخلاصة بذلك.

جدول )14( نتائج تحليل التباين لقياس فروق متوسطات استجابات الطالب تعزى الختالف الجامعات

االنحراف المتوسطالعددالجامعات م
الداللةقيمة )ف(المعياري

3213,301,04جامعة اجملمعة1
6,720,00 اجلامعة السعودية 2

اإللكرتونية
763,480,94

1893,790,93جامعة اإلمارات3
193,030,92جامعة القاهرة4
203,780,50جامعة مشال كوالرادو5
143,990,39جامعة نوتنغهام6
283,620,66جامعة مااليا7
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ويظه����������ر يف ج����������دول )14( نتائج اختب����������ار التباين بني 
متوس����������طات اس����������تجابات الطالب يف خمتل����������ف اجلامعات 
موضع الدراس����������ة، وقد تبني من اجلدول أن الداللة احملسوبة 
 α( وه����������ي أقل من مس����������توى الدالل����������ة الفرضي )0,00(

=0,05( أي أنه توجد ف����������روق ذات داللة إحصائية عند 

هذا املستوى، ولتحديد اجتاه الفروق لصاحل أي جامعة، قام 
الباحث بإجراء اختبار ش����������يفيه البعدي لتحديد اجتاه داللة 
الفروق لصاحل أي جامعة وهذا ما يوضحة جدول)15(.

جدول )15( نتائج جدول  Scheffeلتحديد اتجاه الفروق بين الجامعات في استجابات الطالب

جامعة اسم الجامعةم
المجمعة

الجامعة السعودية 
اإللكترونية

جامعة 
اإلمارات

جامعة 
القاهرة

جامعة شمال 
كوالرادو

جامعة 
نوتنغهام

جامعة 
مااليا

-0,31--0,68--0,47-0,27-0,48-*-0,17--جامعة المجمعة1

الجامعة السعودية 2
0,310,440,300,510,14--0,17-اإللكترونية

0,750,000,200,17-0,31-0,48-*جامعة اإلمارات3
0,740,950,58-0,270,440,75جامعة القاهرة4
0,210,16-0,300,000,74-0,47-جامعة شمال كوالرادو5
0,37-0,510,200,950,21-0,68-جامعة نوتنغهام6
-0,140,170,580,160,37-0,31-جامعة مااليا7

*تعين وجود فروق ذات داللة بني اجلامعتني.

ويتضح من ج����������دول )15( وجود ف����������روق ذات داللة 
إحصائي����������ة بني جامعة اإلمارات وجامعة اجملمعة، وبالرجوع 
جلدول ) 14( الذي يسبقه جند ارتفاع متوسط استجابات 
الطالب يف جامعة اإلمارات وهو )3,79( عن متوس����������ط 
استجابات الطالب يف جامعة اجملمعة وهو )3,30(وهذا 
يعين أن دالل����������ة الفروق لصاحل جامع����������ة االمارات صاحبة 
املتوس����������ط األعلى يف اس����������تجابات طالهبا، ويعزو الباحث 
ارتفاع مستوى االس����������تجابات الرتفاع مستوى الرضا لدى 
طالب جامعة اإلمارات عن األداء العام لنظام إدارة التعلم 
اإللك����������رتوين اخلاص جبامعتهم يف ش����������ى اجلوان����������ب املتعلقة 
بالنظام وسياس����������اته التعليمية املتبعة، ويعود ارتفاع مستوى 
رضا الطالب أيض����������اً ملا تبذله دولة اإلم����������ارات من جهود 
وخربات وأموال لتحسني مس����������توى التعليم اجلامعي لديها 

خاصة ونظام التعليم ككل، حيث تش����������هد دولة اإلمارات 
يف العصر احلايل هنضة ملحوظة يف ش����������ى اجملاالت واهتمام 

كبري مبجال التعليم والبحث العلمي كذلك.
ثانياً: نتائج اختبار الفروق في اس�������تجابات أعضاء 

هيئة التدريس تعزى الختالف الجامعات:
 One Way( ق����������ام الباحث بإج����������راء حتليل التباي����������ن
Anova( وذل����������ك لإلجابة على اجلزء الثاين من الس����������ؤال 
اخلامس، والكش����������ف عن حقيقة وج����������ود فروق ذات داللة 
بني استجابات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات موضع 
الدراسة تعزى الختالف اجلامعة يف املوقع اجلغرايف واملستوى 
الثقايف للدول التابعة هلا. ويوضح جدول )16( متوسطات 

استجابات أعضاء هيئة التدريس يف األداة اخلاصة هبم.
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جدول )16( نتائج تحليل التباين لقياس فروق متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس تعزى الختالف الجامعات
الداللةقيمة )ف(االنحراف املعيارياملتوسطالعددالجامعات م

133,440,422,830,013جامعة اجملمعة1
513,940,52اجلامعة السعودية اإللكرتونية2
254,070,78جامعة اإلمارات3
103,360,92جامعة القاهرة4
83,560,52جامعة مشال كوالرادو5
53,930,23جامعة نوتنغهام6
73,790,89جامعة مااليا7

     ويظه����������ر يف ج����������دول )16( نتائج اختب����������ار التباين بني 
متوس����������طات اس����������تجابات أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف 
اجلامعات موضع الدراسة، وقد تبني من اجلدول أن الداللة 
احملسوبة )0,013( وهي أقل من مستوى الداللة الفرضي 

)α = 0,05( أي أن����������ه توجد فروق ذات داللة إحصائية 
عند هذا املستوى، ولتحديد اجتاه الفروق لصاحل أي جامعة 
قام الباحث بإجراء اختبار شيفيه البعدي لتحديد اجتاه داللة 

الفروق لصاحل أي جامعة وهذا ما يوضحه جدول )17(.

جدول )17( نتائج جدول Scheffe لتحديد اتجاه الفروق بين الجامعات في استجابات أعضاء هيئة التدريس

جامعة اسم الجامعةم
المجمعة

الجامعة السعودية 
اإللكترونية

جامعة 
اإلمارات

جامعة 
القاهرة

جامعة شمال 
كوالرادو

جامعة 
نوتنغهام

جامعة 
مااليا

0,620,080,110,480,35*0,50*-جامعة المجمعة1
الجامعة السعودية 2

اإللكترونية
*0,50-0,12*0,580,380,010,14

0,700,510,140,27*-0,620,12*جامعة اإلمارات3
0,190,560,43-0,70*0,58*0,08جامعة القاهرة4
0,370,23-0,110,380,510,19جامعة شمال كوالرادو5
0,13-0,480,010,140,560,37جامعة نوتنغهام6
-0,350,140,270,430,230,13جامعة مااليا7

* تعين وجود فروق ذات داللة بني اجلامعتني.
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ويظه����������ر يف ج����������دول )17 ( وجود ف����������روق ذات داللة 
إحصائية بني كاًل من )جامعة اجملمعة/ اجلامعة الس����������عودية 
اإللكرتوني����������ة(، و)جامع����������ة اجملمعة/ جامع����������ة اإلمارات(، 
و)جامعة اإلمارات/ جامع����������ة القاهرة(، و)جامعة القاهرة/ 
اجلامعة الس����������عودية اإللكرتونية(، وبالرجوع لنتائج جدول 
)16( الذي يس����������بقه الس����������تيضاح داللة الفروق بني تلك 
اجلامع����������ات لص����������احل أي منها جند أن: دالل����������ة الفروق بني 
جامع����������ة اجملمعة/ اجلامع����������ة الس����������عودية اإللكرتونية، لصاحل 
اجلامع����������ة الس����������عودية اإللكرتونية وذلك الرتفاع متوس����������ط 
اس����������تجابات أعضاء هيئ����������ة التدريس وه����������و )3,94( عن 
متوسط اس����������تجابات أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة 
وهو )3,44( وبالتايل ارتفاع مس����������توى رضا أعضاء هيئة 
التدريس لدى اجلامعة السعودية اإللكرتونية عن أداء نظام 

إدارة التعلم اإللكرتوين.
كم����������ا أن داللة الف����������روق بني جامع����������ة اجملمعة/ جامعة 
االم����������ارات كانت لصاحل جامعة اإلم����������ارات وذلك الرتفاع 
متوسط اس����������تجابات أعضاء هيئة التدريس وهو )4,07( 
عن متوس����������ط اس����������تجابات أعضاء هيئ����������ة التدريس جبامعة 
اجملمع����������ة وقد كان )3,44( وبالتايل ارتفاع مس����������توى رضا 
أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمارات عن اداء نظام إدارة 

التعلم اإللكرتوين.
ودالل����������ة الفروق بني جامعة اإلم����������ارات وجامعة القاهرة 
كانت لص����������احل جامعة اإلمارات وذلك الرتفاع متوس����������ط 
اس����������تجابات أعضاء هيئ����������ة التدريس وه����������و )4,07( عن 
متوسط اس����������تجابات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة 
وقد كان )3,36( وهذا يعين ارتفاع مس����������توى رضا أعضاء 
هيئ����������ة التدريس جبامع����������ة اإلمارات ع����������ن أقراهنم يف جامعة 

القاهرة عن أنظمة التعلم اإللكرتونية.
كم����������ا وجد الباحث أيضاً أن دالل����������ة الفرق بني اجلامعة 
الس����������عودية اإللكرتونية وجامعة القاه����������رة هي لصاحل اجلامعة 
السعودية اإللكرتونية صاحبة املتوسط األعلى يف استجابات 
أعضاء هيئة التدريس هبا وكان )3,94( بينما كان متوسط 
استجابات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة )3,36(، 

وهذا يدل على ارتفاع مس����������توى رضا أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عن أداء النظام جبامعتهم.

ومما س����������بق تبني للباحث أن داللة الفروق يف املقارنات 
الثنائية الس����������ابقة كانت لصاحل جامعيت اإلمارات، واجلامعة 
الس����������عودية اإللكرتونية وهذا يتفق نسبياً مع ما مت استنتاجه 
من نتائج داللة الفروق يف اس����������تجابات الطالب يف خمتلف 
اجلامع����������ات وقد س����������بق ووضح الباحث س����������بب تفوق دولة 
اإلمارات عن باق����������ي اجلامعات موضع الدراس����������ة وذلك ملا 
تش����������هده دولة اإلمارات من اهتم����������ام كبري مبجال التعلم عن 
بعد والتعل����������م اإللكرتوين والنهوض مبنظوم����������ة التعلم ككل، 
ولنفس األسباب أيضا يعزو الباحث تقدم اجلامعة السعودية 
اإللكرتونية يف داللة الف����������روق اليت كانت بينها وبني جامعة 
اجملمع����������ة، وجامع����������ة القاهرة فنج����������د أن اجلامعة الس����������عودية 
اإللكرتونية جامعة متخصصة ومؤسس����������ة على أس����������اس أن 
تكون جامعة إلكرتونية رائدة يف اجملال على مستوى اململكة 
العربية الس����������عودية، وتقدم خدماهتا التعليمية والتدريبية عرب 
أنظمة التعلم والتعل����������م اإللكرتوين والتعلم عن بعد بتوظيف 
أفضل مستحدثات التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا ؛ والذي 
انعكس بدوره على ارتفاع مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

عن األداء العام لنظام إدارة التعلم اإللكرتوين باجلامعة.
اإلجابة على السؤال السادس:

لإلجابة عن السؤال البحثي السادس والذي ينص على 
»ه����������ل توجد ف����������روق ذات داللة إحصائية بني متوس����������طات 
استجابات اجلهات املش����������رفة تبعاً الختالف نوع نظام إدارة 
التعلم اإللكرتوين LMS املس����������تخدم؟” قام الباحث بإجراء 
 )One Way Anova( اختبار حتليل التباين األح����������ادي
هبدف الكش����������ف عن حقيقة وجود ف����������روق ذات داللة بني 
استجابات اجلهات املشرفة على نظم إدارة التعلم اإللكرتوين 
يف اجلامعات موضع الدراسة تعزى الختالف نظام إدارة التعلم 
املستخدم يف اجلامعات. ويوضح جدول )18( متوسطات 

استجابات اجلهات املشرفة يف األداة اخلاصة هبم.
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جدول )18( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس فروق متوسطات استجابات الجهات المشرفة تبعاً 
الختالف نظم إدارة التعلم اإللكتروني

م
نظم التعلم 

اإللكتروني في 
الجامعات موضع 

الدراسة
االنحراف المتوسطالجامعات المطبقة للنظام

 الداللةقيمة )ف(المعياري

بالك بورد1
)Blackboard(

جامعة جامعة اجملمعة

4,230,27

1,550,317

اجلامعة السعودية اإللكرتونية
جامعة اإلمارات
جامعة القاهرة

موودل2
)Moodle

جامعة نوتنغهام
4,140,00

جامعة ماليا
كنڤاس 3

)Canvas(
4,640,00جامعة مشال كوالرادو

    ويظه����������ر يف ج����������دول )18( نتائج اختب����������ار التباين بني 
متوس����������طات اس����������تجابات اجله����������ات املش����������رفة يف خمتلف 
اجلامع����������ات موضع الدراس����������ة، وقد تبني م����������ن اجلدول أن 
الداللة احملس����������وبة )0.317( وهي أكرب من مستوى الداللة 
الفرض����������ي )α =0,05( أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند هذا املستوى بني متوسط اجلامعات موضع 
الدراس����������ة يف استجابات مش����������رفيها اإلجيابية على بنود أداة 
تقييم نظ����������ام التعلم اإللكرتوين اخلاص ب����������كل منها، وهذا 
يع����������ين جدارة وتكافؤ مجيع أنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين 
يف اجلامعات موضع الدراس����������ة يف القي����������ام باملهام واألدوار 
ال����������يت صممت من أجلها بأفضل م����������ا يكون، وذلك يتفق 
مع العديد من الدراس����������ات اليت أثبت����������ت فعالية نظم إدارة 
التعل����������م اإللكرتوين على اختالف أنواعها مثل دراس����������ة كل 
م����������ن )Sawaftah & Aljeraiwi, 2018؛ صوافط����������ة 

،2016؛ الشايع واحليدري، 2015؛ اجلريوي، 2019( 
، حيث أكدت هذه الدراس����������ات عل����������ى فعالية نظام إدارة 
التعلم اإللك����������رتوين )Blackboard( يف تنمية العديد من 
امله����������ارات واالجتاه����������ات على خمتل����������ف التخصصات، كما 
أكدت أيضا دراس����������ة كاًل من؛ )اليوس����������ف،2017؛ عبد 
الوهاب، 2015؛ س����������ليمان ،2014( على فعالية نظام 
إدارة التعل����������م اإللكرتوين )Moodle( يف تنمية العديد من 

املهارات واالجتاهات لدى مستخدميه.
اإلجابة على السؤال السابع:

لإلجابة على الس����������ؤال البحثي الس����������ابع والذي ينص 
على »ما هي آلي����������ات توظيف التجارب الناجحة ألنظمة 
إدارة التعل����������م اإللكرتوين الرائدة ح����������ول العامل يف اجلامعات 
الس����������عودية« قام الباحث بالس����������ري يف اجتاهني لإلجابة عن 

هذا السؤال:
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أوال: حتديد األسباب اليت تقف خلف جناح أنظمة إدارة 
التعلم اإللكرتوين يف اجلامعات موضع الدراسة؛ حيث قام 
الباحث باإلجابة عن هذا اجلزء من السؤال بالرجوع لنتائج 
األسئلة البحثية الثاين، والثالث، والرابع، وحتليل استجابات 
عينة الدراس����������ة من الفئات الثالث )الطالب، أعضاء هيئة 
التدريس، اجلهات املشرفة على النظم(، واستخالص أهم 
العوامل أو املزايا اليت تقف خلف جناح أنظمة إدارة التعلم 
اإللك����������رتوين يف اجلامع����������ات موضع الدراس����������ة، واليت تتمثل 

بقدرهتا على توفري عدد من املزايا مرتبة كما يلي:
توفري النظام لوقت الطالب.  -

سهولة الوصول للنظام عرب حمركات البحث.  -
توفري النظام جلهد الطالب.  -

آلية التسجيل والدخول للنظام.  -
الواجهة التفاعلية للنظام.  -

أدوات التدريس اليت يوفرها النظام.  -
احملتوى العلمي املتنوع بالنظام.  -

آلية تطبيق النظام عموماً.  -
أدوات التواصل اليت يتيحها النظام.  -

تفاعل الطلبة يف النظام.  -
القدرة االستيعابية للنظام.  -

حي����������ث جاءت هذه املزايا مش����������تقة م����������ن الفقرات اليت 
حصلت على أعلى متوسطات يف األدوات الثالث، وهذا 
يدلل على أمهية توافره����������ا يف أي نظام إدارة تعلم إلكرتوين 

ناجح.
ثانياً: كيفية االس����������تفادة من عوام����������ل جناح أنظمة إدارة 
التعل����������م اإللك����������رتوين يف اجلامع����������ات الرائ����������دة وتوظيفها يف 
اجلامعات السعودية؛ وتتجس����������د رؤية الباحث حول ذلك 

من خالل ما يلي:
إطالع الباحث على الدراس����������ات السابقة اليت تناولت   -

هذا املوضوع.
-  مش����������اهداته وتواصله مع اجلهات املش����������رفة على أنظمة 

إدارة التعلم اإللكرتوين باجلامعات موضوع الدراسة.
مقابلت����������ه لبع����������ض املش����������رفني عليها واس����������تنتاجاته حول   -
أمناط العم����������ل واهليكلة اإلدارية، وختصصات ومؤهالت 
املش����������رفني عليها، وكافة املمارسات واإلجراءات املتعلقة 

هبذه األنظمة.
حتليل استجابات عينة الدراسة على أدواهتا الثالث.  -

-  ما ج����������اء يف رؤية اململكة العربية الس����������عودية الطموحة 
)2030( لتطوير التعليم. 

بعد االنتهاء من هذه الدراسة، فإن توظيف اجلامعات 
الس����������عودية خلربات اجلامعات حمل الدراسة يف جمال أنظمة 

إدارة التعلم اإللكرتوين تتمثل فيما يلي:
اإلميان بأن التعليم هو أس����������اس هنضة اجملتمعات لذلك   -
فإن جودة التعليم ينبغي أن تكون األساس األول الذي 
تبىن عليه كل خطط التنمية والتطوير على مستوى وزارة 

التعليم وعلى مستوى الدولة عموماً.
العناي����������ة بالتقييم الدوري ألنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين   -

كل هناية فصل دراسي.
العناية بتقييم الطلبة كوهنم املس����������تهدف األس����������اس من   -
هذه األنظمة واختي����������ار األدوات األكثر دقة يف التقييم 
كاملقابالت الش����������خصية واختب����������ارات األداء من خالل 

األنظمة؛ للوقوف على جودة األداء الفعلي لألنظمة.
االستفادة من جتربة اجلامعة اإللكرتونية السعودية حيث   -
تشري نتائج الدراسة إىل متيزها يف تقدمي التعلم اإللكرتوين 

عن بعد.
 )Blackboard( تستخدم اجلامعات السعودية نظام  -
وهو نظام متقدم لكنه حيتاج إىل توظيف كافة األدوات 
اليت يوفرها خاصة أدوات املناقشة واملنتديات، وأدوات 

تقييم الطلبة ألنفسهم عرب النظام.
لي����������س من الضروري أن يكون نظ����������ام التعلم اإللكرتوين   -
غ����������ايل الثمن ومغلق، حى ي����������ؤدي إىل نتاجات تعليمية 
عالية، فهناك أنظمة -جاءت ضمن الدراس����������ة- جمانية 
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وتعتمدها جامعات رائدة يف اجملال، لكن العامل األهم 
يتمحور حول آليات التطبيق وإدارهتا.

السعي إلنتاج أنظمة تعلم إلكرتوين خاصة باجلامعات   -
السعودية س����������عياً لتحقيق اقتصاد املعرفة واالستغناء عن 
األنظمة املس����������توردة اليت تكلف ميزانيات كبرية وصيانة 

مستمرة.
-  عدم االعتم����������اد على منط التعل����������م اإللكرتوين الكامل 
)Full Online( يف مجيع احلاالت نظراً لعدم قدرته 
على حتقيق أهداف التعلم بصورة كلية كالتواصل وجهاً 
لوج����������ه بني املعلم واملتعلم وضب����������ط االختبارات والتأكد 
من استيعاب الطالب وتفاعلهم اإلجيايب داخل الصف 

الدراسي.
 Blended اعتماد من����������ط التعلم اإللك����������رتوين املدمج  -
Learning(( لقدرته على اجلمع بني مزايا التوظيف 
التقين اإلجي����������ايب يف عمليات التعلم وإب����������راز دور املعلم 
والتواص����������ل بينه وب����������ني طالبه ملا حيق����������ق أعلى نتاجات 

التعلم. 
مراع����������اة اختالف التخصص����������ات العلمية وحاجة بعض   -
الكلي����������ات كالطب، واهلندس����������ة، .... لربامج مس����������اندة 
خارجية وأدوات خاصة كاحملاكاة والتطبيق العملي وحل 

املشكالت.
توفري الدعم الفين والتقين والبنية التحتية الالزمة لتشغيل   -
أنظمة التعلم اإللكرتوين يف اجلامعات الس����������عودية حبيث 
يضم����������ن عدم انقط����������اع خدمات اإلنرتن����������ت أو ضعفها 
أثناء تشغيل الفصول االفرتاضية، وعدم وجود معيقات 
حتول دون تعل����������م الطلبة بالصورة املثل����������ى، وأثناء إجراء 

االختبارات اإللكرتونية. 
التدري����������ب األمثل ألعضاء هيئ����������ة التدريس على أدوات   -

النظام وآليات توظيفها.
التدريب األمث����������ل ألعضاء هيئة التدريس على التقنيات   -
التعليمي����������ة عموماً حى ال يقف عاج����������زاً أمام طالبه يف 

حل املشكالت اليت قد تواجهه أثناء توظيف النظام يف 
عمليات التدريس والتقومي.

تدريب أعض����������اء هيئ����������ة التدريس على اس����������رتاتيجيات   -
التدريس ع����������ن بعد والتدريس اإللك����������رتوين عموماً نظراً 
الختالفه ع����������ن التدريس الع����������ادي وحاجته إىل قدرات 

متعمقة يف مهارات االتصال وجذب انتباه الطلبة.
وضع احلوافز املناسبة ألعضاء هيئة التدريس املميزين يف   -

جمال توظيف أنظمة التعلم اإللكرتوين.
العناي����������ة بتدريب الطلبة على مجي����������ع أدوات النظام من   -

بداية دخول اجلامعة.
تفعي����������ل توظيف النظ����������ام يف كل ما يتعل����������ق بالواجبات   -
والتكليف����������ات وإلغاء التكليفات الورقي����������ة تأكيداً ألمهية 
النظام اإللكرتوين وتوفرياً للجهد واملال، وحتقيقاً للعدالة 
بني الطلبة عند توظيف أدوات الضبط املتعلقة بأوقات 
التس����������ليم وبرامج االنتح����������ال والتقييم ال����������ذايت ألعمال 

الطالب والتغذية الراجعة الفورية.
أمهي����������ة تطبيق التعل����������م املتمحور ح����������ول املتعلم بداًل من   -
األس����������لوب التقلي����������دي املتمح����������ور حول املعل����������م واختاذ 

اإلجراءات اليت تضمن ذلك. 
األخذ بأسباب جناح أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين اليت   -
توصلت هلا نتائج هذه الدراس����������ة ومت تلخيصها يف احملور 

السابق واحلرص على توفرها يف األنظمة املستخدمة. 
جدير بالذكر إن أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين باجلامعات 
السعودية من األنظمة املميزة حول العامل – بفضل اهلل تعاىل 
-وتوظف أحدث التقنيات ومستحدثاهتا يف جمال التعليم مما 
حيتم عليها السعي اجلاد والدؤوب لتقييمها دورياً وتوفري كل 

سبل استمرارية متيزها وحتسني خمرجاهتا.
وبذلك يكون قد توصل الباحث إلجابة أسئلة الدراسة 
اليت طرحها، ويلخص نتائج اإلجابة على األسئلة البحثية 
من خالل جدول مللخص نتائج للدراس����������ة كما يف جدول 

:)19(
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ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات:
موجز نتائج الدراسة:

جدول )19( ملخص نتائج الدراسة
نتيجة اإلجابة عن السؤال البحثيالسؤال البحثيم
الس�������ؤال البحثي األول/ م����������ا نوع األنظمة 1

التقنية املستخدمة يف إدارة التعلم اإللكرتوين 
باجلامعات موضع الدراسة؟

متت اإلجابة عنه بتصميم جدول حيتوي على بيانات نظم إدارة التعلم 
اإللكرتوين يف اجلامعات السبعة موضع الدراسة جدول )11(.

الس�������ؤال البحث�������ي الثاني/ م����������ا درجة رضا 2
الطلبة على أنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين 

باجلامعات موضع الدراسة؟

ارتفاع متوسطات درجات الرضا لدى الطالب عن أداء أنظمة إدارة 
التعلم اإللكرتوين اخلاصة جبامعاهتم، وحصل تقدير مرتفع على أعلى 

التكرارات لدى اجلامعات السبع.
الس�������ؤال البحثي الثالث/ م����������ا درجة رضا 3

أعضاء هيئة التدريس عن أنظمة إدارة التعلم 
اإللكرتوين باجلامعات موضع الدراسة؟ 

ارتفاع متوسطات درجات الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس عن أداء 
أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين اخلاصة جبامعاهتم، وحصل تقدير مرتفع 

على أعلى التكرارات لدى اجلامعات السبع.
السؤال البحثي الرابع/ ما درجة رضا اجلهة 4

املش����������رفة على أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين 
عنها باجلامعات موضع الدراسة؟

ارتفاع متوسطات درجات الرضا لدى اجلهات املشرفة على النظم عن 
أداء أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين اخلاصة جبامعاهتم، وحصل تقدير 

مرتفع جداً على أعلى التكرارات لدى اجلامعات السبع.
الس�������ؤال البحث�������ي الخامس/ ه����������ل توجد 5

فروق ذات داللة إحصائية بني متوس����������طات 
التدري����������س،  هيئ����������ة  )أعض����������اء  اس����������تجابات 

والطالب( تبعاً الختالف اجلامعة؟

استجابات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  1- توجد 
عينة اجلامعات موضع الدراسة، وقد حتددت الفروق بني كاًل من 

جامعة اإلمارات وجامعة اجملمعة لصاحل جامعة اإلمارات.
استجابات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  2- توجد 
)جامعة  اجلامعات  من  عدد  بني  التدريس  هيئة  أعضاء  عينة 
اجملمعة / اجلامعة السعودية اإللكرتونية(، )جامعة اجملمعة/ جامعة 
االمارات(، )جامعة اإلمارات/ جامعة القاهرة(، )جامعة القاهرة/ 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية(، وتبني أن داللة الفروق تعود لصاحل 

جامعة اإلمارات واجلامعة السعودية اإللكرتونية.
الس�������ؤال البحثي الس�������ادس/ ه����������ل توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوس����������طات 
اس����������تجابات اجلهات املشرفة تبعاً الختالف 
 LMS نوع نظ����������ام إدارة التعل����������م اإللكرتوين

املستخدم؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هذا املستوى بني متوسطات 
استجابات اجلهات املشرفة باجلامعات موضع الدراسة.
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نتيجة اإلجابة عن السؤال البحثيالسؤال البحثيم
الس�������ؤال البحثي الس�������ابع/ ما هي آليات 6

توظي����������ف التجارب الناجح����������ة ألنظمة إدارة 
التعلم اإللك����������رتوين الرائدة ح����������ول العامل يف 

اجلامعات السعودية؟

وقد متت اإلجابة عن التساؤل من حتديد األسباب اليت تقف خلف 
جناح أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين يف اجلامعات موضع الدراسة املبنية 
على اخلصائص املشتقة من مزايا األنظمة اليت حصلت على أعلى 
الثالث، مث مت يلخص رؤيته حول توظيف  متوسطات يف األدوات 
إدارة  أنظمة  الرائدة يف جمال  اجلامعات  السعودية خلربات  اجلامعات 
اليت  واملمارسات  اكتسبها  اليت  اخلربات  على  بناء  اإللكرتوين  التعلم 
شاهدها واآلليات والعناصر اليت مت استنتاجها منذ الشروع يف إجراء 
الطموحة  اململكة  برؤية  منها وربطها  االنتهاء  الدراسة حى مت  هذه 
لتوظيف  علمية  رؤية  إىل  للوصول  سعيا  التعليم  لتطوير   )2030(

اخلربات العاملية الرائدة يف اجملال وتوظيفها يف اجلامعات السعودية.

التوصيات والمقترحات:  v
أواًل: التوصيات

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث مبا يلي:
العناية بتقييم أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين دورياً فصلياً   -

أو سنوياً.
العناية بتقييم الطلبة كوهنم املس����������تهدف األس����������اس من   -
هذه األنظمة واختي����������ار األدوات األكثر دقة يف التقييم 
كاملقابالت الش����������خصية واختب����������ارات األداء من خالل 

األنظمة؛ للوقوف على جودة األداء الفعلي لألنظمة.
االس����������تفادة من نقاط التميز اليت أش����������ارت إليها نتائج   -

الدراسة وتعزيزها يف أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين.  
الرتكيز على نقاط الضعف اليت تس����������هم يف التقليل من   -
ج����������ودة نتائج تطبي����������ق أنظمة إدارة التعل����������م اإللكرتوين، 
وحتس����������ينها وحل حى ال تصبح عائقاً من عوائق التعلم 

اإللكرتوين.
توجي����������ه املالحظات والنتائج اليت توصلت هلا الدراس����������ة   -
للجهات املش����������رفة املعنية بتطوير نظم التعلم اإللكرتوين 
باجلامعات، وذلك ليتم العمل بتلك النتائج وحتس����������ينها 
والتغلب على املش����������كالت اليت ق����������د تواجه الطالب يف 

التعلم.
التدريب األمث����������ل ألعضاء هيئة التدريس على التقنيات   -

التعليمي����������ة عموماً حى ال يقف عاج����������زاً أمام طالبه يف 
حل املشكالت اليت قد تواجهه أثناء توظيف النظام يف 

عمليات التدريس والتقومي.
توظي����������ف ال����������ذكاء االصطناعي يف ضب����������ط االختبارات   -
وحتقيق العدالة بني الطلبة لضمان دقة النتائج وصدقها 

وموضوعيتها.
السعي إلنتاج أنظمة تعلم إلكرتوين خاصة باجلامعات   -
السعودية س����������عياً لتحقيق اقتصاد املعرفة واالستغناء عن 
األنظمة املس����������توردة اليت تكلف ميزانيات كبرية وصيانة 

مستمرة.
المقترحات:

يف سبيل تطوير نظم إدارة التعلم يقرتح الباحث إجراء 
البحوث التالية:

دراسة مقارنة بني عدد من اجلامعات اليت تستخدم نظام   -
 )Blackboard( إدارة التعلم اإللكرتوين بالك ب����������ورد

وقياس مستوى رضا الطالب عنها.
دراس����������ة مقارن����������ة بني اجلامع����������ات اليت تس����������تخدم نظام   -
 )Blackboard( إدارة التعلم اإللكرتوين بالك ب����������ورد

واجلامعات اليت تستخدم النظم األخرى.
دراسة مقارنة حول درجة رضا الطالب والطالبات حول   -

أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين يف اجلامعات السعودية.
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دراس����������ة مقارن����������ة حول درج����������ة رضا الط����������الب وأعضاء   -
هيئة التدريس حول أنظم����������ة إدارة التعلم اإللكرتوين يف 

اجلامعات السعودية.
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د. اللولو بنت صالح بن عبدالرحمن العامر
أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد

قسم العلوم الرتبوية
كلية الرتبية بالزلفي

جامعة اجملمعة

د. خالد بن إبراهيم العفيصان  
أستاذ أصول الرتبية اإلسالمية املساعد

قسم العلوم الرتبوية
كلية الرتبية باجملمعة

جامعة اجملمعة

دور القيادات األكاديمية في تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية المجتمعية بجامعة المجمعة

                                                                                                                         
                                            
                                             

                                        
                                                                                       

المستخلص: هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة القيادات األكادميية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة 
اليت حتول دون  املعوقات  أبرز  للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة، وحتديد  القيم اإلسالمية  تعزيز  والتعرف على متطلبات 
تبين القيادات األكادميية للمسؤولية اجملتمعية، حيث قام الباحثان باستخدام املنهج الوصفي، واعتمدا على االستبانة اليت 
مت تطبيقها على القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها أن دور القيادات األكادميية يف 
جامعة اجملمعة يف تعزيز املسؤولية اجملتمعية جاءت بدرجة مرتفعة، مبتوسط حسايب )3,15(، واحنراف معياري )0,64(. 
كما توصلت إىل أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على املعوقات اليت حتول دون تعزيز املسؤولية اجملتمعية باجلامعة مبتوسط 
حسايب )2,15(، واحنراف معياري )0,79(، كما أن هناك توافق بدرجة متوسطة على السبل املقرتحة لتعزيز املسؤولية 
اجملتمعية جبامعة اجملمعة لدى القيادات مبتوسط حسايب )2,9(، واحنراف معياري )0,71(. وعليه أوصت الدراسة احلالية 
إىل ضرورة تضمني عدد من مناهج اجلامعة مفهوم املسؤولية اجملتمعية وأثرها على السلوك اجملتمعي األكادميي، مع ضرورة 
حتديد آليات للتنسيق والشراكة اجملتمعية بني اجلامعة وبني اجلهات اخلارجية؛ يتم تعميمها على مجيع منسويب اجلامعة لتحقق 

نتائجها بصورة أفضل.

الكلمات المفتاحية: القيادات األكاديمية. المسؤولية المجتمعية. القيم اإلسالمية. جامعة المجمعة.
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role of academic leaders to enhance islamic values of social responsibility in 
Majmaah university

                                                         

Abstract: The study aimed to identify the status quo of the academic leadership’s 
practice of social responsibility at Majmaah University and to identify the requirements 
for promoting Islamic values   of social responsibility, besides identifying the most prom-
inent obstacles that prevent academic leaders’ adoption of social responsibility. The re-
searchers used the descriptive method, relying on the tool of questionnaire that was 
applied to academic leaders at Majmaah University.

     The most important results that the study reached were that the role of academic lead-
erships at Majmaah University in promoting social responsibility came at a high degree, 
with an average (3.15) and a standard deviation (0.64). It also found that there is a medi-
um approval degree on the obstacles that prevent the promotion of social responsibility 
at the university with an average score (2.15), and a standard deviation (0.79). There is 
also a medium degree agreement on the proposed ways to enhance social responsibility 
at Majmaah University with leaders with an average score (2.9) and standard deviation 
(0.71).
      Accordingly, the current study recommended that university curricula should include 
the concept of social responsibility and its impact on academic social behavior, besides 
defining mechanisms for coordination and community partnership between the univer-
sity and external stakeholders; that have to be prevailed among employees to achieve 
better results.

Key words: Academic leadership, Social responsibility, Islamic values, Majmaah 
University.
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د. اللولو بنت صاحل بن عبدالرمحن العامر/ د. خالد بن إبراهيم العفيصان: دور القيادات األكادميية يف تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة

مقدمة: 
تُع����������ّد املس����������ؤولية اجملتمعي����������ة ثقافة أخالقي����������ة أصيلة يف 
اإلس����������الم، فاملنظور اإلسالمي للمسؤولية االجتماعية قائم 
على مبدأ أساسي وهو إقامة العدل واإلحسان يف األرض 

وال����������يت وردت يف قوله تعاىل: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  
ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ڈ  ژ  ژ ژ حيث تعترب هذه اآلية دالة 
على ش����������رعية العدل والندب إىل الفض����������ل، وحتديد الركائز 
الداعم����������ة اليت صاغها اإلس����������الم لبناء اجملتمع والتماس����������ك 

اجملتمعي.
واملقص����������ود باملس����������ؤولية اجملتمعية يف اجلامع����������ات، أهنا 
سياس����������ة ذات إطار أخالق����������ي ألداء جمتم����������ع اجلامعة من 
ط����������الب وهيئة التدريس واإلداريني واملوظفني مس����������ئولياهتم 
جتاه اآلثار التعليمية واملعرفي����������ة والبيئية اليت تنتجها اجلامعة 
يف ح����������وار تفاعلي م����������ع اجملتم����������ع لتعزيز تنمية االنس����������ان. 

)اخلطيب،2019: ص898(
فاملسؤولية اجملتمعية أداة لتقدم الفرد داخل جمتمعه ومبا 
يقوم به من أدوار وس����������لوكيات من أج����������ل حتقيق الغايات 
األساس����������ية للنظ����������ام االجتماعي واليت نص����������ت عليه نظرية 
اإلدارة كعملي����������ة اجتماعي����������ة جليتزل����������ز )Getzels (. وكما 
يؤك����������د بارس����������ونز )Parsons( أن مجي����������ع املنظمات عليها 
حتقيق أغراض رئيسية تتمثل يف تكيف النظام االجتماعي 
للمطال����������ب الضروري����������ة للبيئة احمليطة م����������ع حتقيق األهداف 
وتوضيح الوس����������ائل من أجل الوصول إىل حتقيقها مما حيقق 
التكامل يف إرساء وتنظيم العالقات بني األفراد وتواجدهم 
يف بن����������اء متكامل حى حيافظ ه����������ذا التنظيم اجملتمعي على 

استمرار إطاره الثقايف احملفز.
وك����������ون اجملتمع جبمي����������ع منظماته يس����������عى إىل مصلحة 
اجملتمع واالس����������تعداد بتحقيق االلتزامات اجملتمعية واملشاركة 
مع اآلخرين؛ فإن اجلامعة كمؤسس����������ة تربوية تعليمية بكل 
أدوارها املتع����������ددة يقع على عاتقها قي����������ادة اجملتمع وتنميته 
وتطويره، وكوهنا املؤسس����������ة األكثر قدرة للتأثري على اجملتمع 

بأبعاده����������ا املتكامل����������ة، فقد أدركت دورها يف اإلس����������هام يف 
املب����������ادرات العامة واخلاصة للمس����������ؤولية اجملتمعية وفعاليتها 
وذلك وفق منظور قيمي إسالمي اجتماعي علمي مطور، 
ومعرفة كيفية تنفيذها ملبادئ املسؤولية اجملتمعية يف إداراهتا.

ويف هذا الس����������ياق تذكر )اهلامشية: 2013، ص4-3( 
أن مؤسس����������ات التعليم العايل تتبىن املسؤولية اجملتمعية نظرًا 
لتأثري خمتلف أنش����������طتها وممارستها على البيئة واملستفيدين، 
والعامل����������ني، وبصفة عامة مجيع أصحاب املصلحة واجملتمع 
ككل، حي����������ث تنتهج اس����������رتاتيجية اس����������تباقية من خالل 
املبادرة يف األنش����������طة االجتماعي����������ة، وتعزيز املصلحة العامة 
عن طريق تشجيع منو وتطوير اجملتمع واالستجابة ملتطلباته 
والقضاء على املمارسات الالإنس����������انية والالأخالقية، كما 
وتلتزم مبعاجلة آثارها حن����������و اجملتمع الذي توجد فيه مبا يعزز 
التنمية املستدامة يف إطار من الفهم واإلدراك القائمني على 
اس����������تخدام الدور التعليمي والرتب����������وي للجامعة للتأثري على 
الطلبة والعاملني مبمارس����������ة األنش����������طة اليت من شأهنا حتقيق 
ذلك إىل جانب إسهام اجلامعة بقيادة أنشطة اجملتمع احمللي 

وريادته. 
كما أكدت )الفارس: 2016، ص2( يف دراس����������تها 
على املس����������ؤولية اجملتمعي����������ة للجامعات ودورها يف ممارس����������ة 
املبادئ والقيم ضمن مهامها األساسية يف التدريس وإشراك 
اجملتمع، واليت تش����������مل االلتزام بالعدالة واملساواة إضافة إىل 
االس����������تدامة يف التنمي����������ة واالعرتاف باحلري����������ة وتقدير التنوع 

وتعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية واملسؤولية املدنية.
ولقد حظيت دراس����������ة املس����������ؤولية اجملتمعي����������ة ومزاياها 
اجلوهري����������ة يف تعزيز االلتزام األخالقي املس����������تمر وذلك وفق 
دراس����������ة )اخلليوي: 2016، ص4( اليت بينت تأثريها على 
مجيع اخلطط والقرارات ال����������يت تُتخذ يف اجلامعة، وتنعكس 
على مجيع وظائف اجلامعة وتربز من خالل رسالة اجلامعة 
وأهدافها وحتد من تركيز رس����������الة مؤسس����������ات التعليم العايل 
على اإلع����������داد الوظيفي، كما وأهنا تقدم التزام مؤسس����������ي 
جبان����������ب االلتزام الش����������خصي لألفراد؛ فه����������ي التزام أخالقي 
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واسع املفهوم وشامل يف تأثريه على وظائف اجلامعة، ووفاء 
اجلامعة مبس����������ؤوليتها اجملتمعية يتطلب تب����������ين مبادئ احلرية 
األكادميية وممارس����������تها يف االستقاللية اإلدارية ومحاية البيئة 
والعالق����������ات التعاونية واالرتب����������اط االجتماعي، واخلدمات 
واملساءلة والتعليم للجميع، كذلك مبادئ االمتثال للقانون 
والش����������فافية واحرتام حقوق اإلنسان واملمارسات التشغيلية 

العادلة واالندماج اجملتمعي.
ه����������ذا وميكن للمتتبع ل����������دور القي����������ادات األكادميية يف 
اجلامعات، أن يلحظ التفاعل بني القيادات يف حتقيق الرؤية 
املس����������تقبلية للجامعة؛ كون الرؤية االسرتاتيجية تعد إحدى 
أدوات وق����������درات القي����������ادة الناجحة املتطلعة للمس����������تقبل، 
فعليها يقع الدور األكرب يف تقدمي اخلدمات العالية ألوسع 
ش����������رحية يف اجملتمع والنهوض به، وإحداث النشاط العلمي 
والفكري والثقايف للمجتمع. )العبادي، والطائي، 2011، 

ص191(.
وبن����������اء عليه فإن����������ه يتوجب على القي����������ادات األكادميية 
مبختلف أدوارها وجماالهتا ترس����������يخ ثقافة املسؤولية اجملتمعية 
لدى األف����������راد واجملتمعات، وتؤكد على ذل����������ك )أبو غامن: 
2018، ص20( ب����������أن القي����������ادات األكادميية هي احملرك 
األساس����������ي لفاعلية أي تنظيم داخل اجلامعة أو خارجها، 
ملا هلا من القدرة على تس����������خري وحشد الطاقات املوجودة، 

وتنظيم اإلمكانات املادية وتنسيق اجلهود. 
وم����������ن هنا كان دور القيادات األكادميية يف تعزيز القيم 
اإلس����������المية للمس����������ؤولية اجملتمعية، وذلك من خالل إدارة 
عملياهتا بطريقة تعزز النمو، وتزيد من القدرة التنافسية، مع 
ضمان محاية البيئة وتعزيز املس����������ؤولية اجملتمعية، فاملسؤولية 
اجملتمعية للجامعات )ضمري اجلامعة، أو املواطنة، أو األداء 
االجتماعي، أو األعمال املس����������ؤولة املستدامة( هي شكل 
من أش����������كال التنظيم الذايت للجامعات، تعمل سياس����������تها 
كآلي����������ة ذاتي����������ة التنظيم مدجمة تقوم م����������ن خالهلا اجلامعات 
مبراقبة، وضمان االمتثال الفعال للقيم اإلسالمية، واملعايري 
)Fontaine, 2013: 111( .األخالقية، واملعايري الدولية

كما أن القيادات األكادميية للمؤسس����������ات الرتبوية مبا 
يف مقدمتها اجلامعات هي اليت تؤسس اجملتمعات؛ لتسهم 
يف تربي����������ة أبنائها وهي حاملة رس����������التها، وحامية جمتمعها، 
وصانع����������ة أجياهلا، واألمينة عليه����������م؛ إذ يقع عليها العبء 
األك����������رب يف تربي����������ة أفرادها وتنمية ش����������خصياهتم، وتأهيلهم 
علمياً وعملي����������اً واجتماعياً وأخالقياً ليتخرجوا منها مؤهلني 
قادرين على اإلس����������هام يف حرك����������ة التنمية اجملتمعية، و حيتل 
تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية أمهية كبرية لدى 
اجلامعات ملا هلا من عالقة وثيقة بالكثري من الس����������لوكيات 
اإلجيابية والسلبية يف اجملتمع. )كيتا، 2016: ص207(

فموض����������وع املس����������ؤولية اجملتمعية للجامع����������ات أمر ليس 
جبدي����������د يف مضمونه، لكنه مطروح عاملي����������اً يف هذا الوقت 
باعتباره أمر جيب إبرازه وتضمينه بشكل ملموس يف صلب 
اسرتاتيجيات اجلامعات، حيت يكون للجامعات دور رئيس 
يف التأس����������يس لفكر خيدم اجملتمع وقضاياه من خالل تناول 
املشكالت والتحديات اليت تواجه اجملتمع وإجياد حلول هلا 
وتعزيز القيم اإلسالمية واألخالقية يف ثقافة األجيال خاصة 
املتعلقة بالتس����������امح واحلوار وتقبل اآلخر. )هللو، 2013: 

ص44(
وعلى ما س����������بق ذكره فإن الدراس����������ة ترى بأن ما يتمتع 
ب����������ه الني الكرمي حممد –صلى اهلل عليه وس����������لم- من القيم 
اإلس����������المية والصفات احلس����������نة مثل االعتماد على الذات 
والثقة ومه����������ارات االتصال والتعاط����������ف واإلجيابية واإلهلام 
والوع����������ي ميك����������ن أن تتحلى هب����������ا القي����������ادات األكادميية يف 
اجلامعات، وتنفذها يف احلياة احلقيقية سواء على املستوى 
الش����������خصي أو العملي أو اجلماع����������ي؛ لتصبح مناذج قيادية 
مرتبطة بالقيم اإلس����������المية اليت تس����������اهم يف تعزيز املسؤولية 

اجملتمعية.
مشكلة الدراسة:

تتلخص مشكلة الدراسة يف التعرف على دور القيادات 
األكادميية يف تعزيز القيم اإلس����������المية للمسؤولية اجملتمعية 
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جبامعة اجملمعة، حيث أولت جامعة اجملمعة ّجل اهتمامها 
وتوّجهاهتا حن����������و تنمية اجملتمع وتقدمي اخلدمات حنو تطويره 
وتنوي����������ره، من خالل الربامج األكادميي����������ة واملهنية والتدريبية 
التثقيفي����������ة، واملتمثل����������ة تل����������ك الربامج يف مرصد املس����������ؤولية 
اجملتمعي����������ة باجلامعة حيث يه����������دف إىل تطوير وإثراء املعرفة 
كمرتكز للتنمية املس����������تدامة يف اجملتمع، واإلسهام يف النمو 
احلسي الوطين اإلجيايب ألفراده. وهذا ما أكدته قيم جامعة 
اجملمعة حنو التوجه لتعزيز املسؤولية اجملتمعية بكافة أبعادها 

يف إطار النطاق اجلغرايف احمليط. 
كم����������ا وأوضحت )اخلطة االس����������رتاتيجية الثانية جلامعة 
اجملمع����������ة 1440ه-2020م، ص61( بأنه رغم انتش����������ار 
اجلامع����������ة اجلغرايف ووجود كليات يف مخ����������س مواقع جغرافية 
ممتدة، مع اهتمام اجلامعة بامتداد بعض برامج التعليم؛ إال 
أن مس����������توى اجلانب التوعوي اجملتمعي يظل دون املستوى 
املأمول الذي تس����������عى اجلامع����������ة إىل حتقيقه، كما وأن عدد 
برامج ومبادرات الشراكة بني اجلامعة واملؤسسات اجملتمعية 
مازال قلياًل مقارنة بإمكانات اجلامعة. ووفقاً لدراس����������ة مري 
وآخرين )Mir et al., 2016(، تعترب القيم اإلس����������المية 
منهج����������اً خمتلفاً عن املنهج الغريب للمس����������ؤولية اجملتمعية بل 
ومتفوقاً عليه يف عدد من النواحي؛ فوفقاً ملا أش����������ارت إليه 
نتائج الدراسة متثل أنشطة املشاركة اجملتمعية فريضة شرعية 
جيب على كل إنس����������ان قادر استيفاؤها؛ وذلك إىل جانب 
أن املنهج اإلس����������المي ق����������د حدد العديد من الس����������لوكيات 
األخالقية اليت ينبغي على اإلنس����������ان انتهاجها عند التعامل 

مع األطراف املختلفة يف اجملتمع.
وقد أك����������دت العديد من نتائج الدراس����������ات واألحباث 
ذات الصلة منها نتيجة دراسة أبو غامن )2018(، ودراسة 
السويد )2017( أن دور القيادات األكادميية باجلامعات 
السعودية يف تفعيل املسؤولية اجملتمعية جاء بدرجة متوسطة، 
وأن هناك موافقة بدرجة عالية على الصعوبات اليت تواجه 
القي����������ادات األكادميية ومن أبرزها كث����������رة املهام اإلدارية وقلة 

احلوافز.

وبناء على ما س����������بق عرضه، وانطالقًا من أن املسؤولية 
اجملتمعية واج����������ب والتزام من جانب اجلامعات جتاه اجملتمع 
بش����������رائحه املختلفة، وتأصيل أواص����������ر التعاون بني اجلامعة 
واجملتمع احمليط وفق جمموعة من القيم واملبادئ املس����������تمدة 
من القيم اإلسالمية، وعلى ضوء نتائج الدراسات السابقة؛ 
أتت هذه الدراسة للتعرف على دور القيادات األكادميية يف 
تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة.

أسئلة الدراسة:
  حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة التالية: 

ما دور القيادات األكادميية يف تعزيز القيم اإلس����������المية 	 
للمسؤولية اجملتمعة جبامعة اجملمعة؟

ما متطلبات تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية 	 
جبامعة اجملمعة؟ 

ما املعوقات اليت حت����������ول دون تبين القيادات األكادميية 	 
للمسؤولية اجملتمعية من وجهة نظرهم؟

ما الس����������بل اليت ميكن أن تس����������هم يف تعزيز املس����������ؤولية 	 
اجملتمعية وفق القيم اإلسالمية من وجهة نظرهم؟

أهداف الدراسة:	 
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق اآليت: 	 
التعرف على دور القي����������ادات األكادميية يف تعزيز القيم 	 

اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة.
التعرف على متطلبات تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية 	 

اجملتمعية جبامعة اجملمعة.
حتديد أب����������رز املعوقات اليت حت����������ول دون تبين القيادات 	 

األكادميية للمسؤولية اجملتمعية.
تق����������دمي أفضل الس����������بل اليت ميكن أن تس����������هم يف تعزيز 	 

املسؤولية اجملتمعية وفق القيم اإلسالمية.
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أهمية الدراسة:
األهمية العملية:

ُتس����������اهم يف تقصي الواقع احلقيقي إلس����������هام القيادات   -
األكادميية جبامعة اجملمعة يف دعم وتعزيز القيم اإلسالمية 
للمس����������ؤولية اجملتمعي����������ة، كخط����������وة لتفعيلها وحتس����������ينها 
واعتبارها إحدى اجلهود اليت تبذهلا اجلامعة يف س����������عيها 

لتحقيق رؤية اململكة 2030.
تربز أمهيتها يف كون هذه الدراس����������ة امليدانية تقرتب من   -
واق����������ع اجلامع����������ة ودور القيادات األكادميي����������ة فيها بتعزيز 
املس����������ؤولية االجتماعية وفًقا للقيم اإلسالمية الرشيدة، 
وتلفت هذه الدارس����������ة إىل عدٍد من السبل اليت تساعد 
القيادات األكادميية لتطوير آليات وسياسات املسؤولية 

اجملتمعية جبامعة اجملمعة.
األهمية العلمية:

إلقاء الضوء على واقع دور القيادات األكادميية يف تعزيز   -
القيم اإلس����������المية للمس����������ؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة؛ 

كتوجه إداري هام.
تعمل على فتح اجملال لتيس����������ري تبين املس����������ؤولية اجملتمعية   -
باجلامع����������ة واجملتم����������ع األكادميي، من خ����������الل ما تقدمه 
من توصيات ومقرتحات تس����������اعد يف تعزيزها وممارستها 

بالصورة املطلوبة.
ُتساهم يف بناء شخصية الطلبة من حيث تدعيم الشعور   -

باملسؤولية واالنتماء للوطن.
حدود الدراسة:

أواًل: الح�������دود الموضوعي�������ة: تقتصر هذه الدراس����������ة   	
عل����������ى معرفة دور القيادات األكادميي����������ة يف تعزيز القيم 

اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية يف جامعة اجملمعة. 
ثانياً: الحدود البش�������رية: تقتصر هذه الدراس����������ة على   	

القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة.
ثالثاً: الحدود المكانية: جامعة اجملمعة جبميع فروعها.  	

رابعاً: الحدود الزمانية: ُأجريت الدراس����������ة يف الفصل   	
الدراسي الثاين للعام الدراسي 1441/1440ه.

مصطلحات الدراسة:
 القي�������ادات األكاديمي�������ة: وميكن تعري����������ف القيادات 
األكادميية عل����������ى أهنم أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون 
عل����������ى تطوير األعمال األساس����������ية للجامعة، اليت تتمثل يف 
Stand- )التعليم والتعلم والبحث واملشاركة االجتماعية. 

)er, 2017: 67
كما تُعرف القيادات األكادميية بأهنم “هم من يف قمة 
اهلرم يف التنظيم اإلداري بالكلية ويتكون من عميد ووكالء 
الكلية والذين يتولون مهام تسيري أعمال لكلية يف اجلوانب 
اإلدارية واألكادميية والذين يتخذون القرارات احلامسة أثناء 
حدوث أزمة تواجه الكلية”. )طيفور، 2018: ص358(

وتعرف الدراس�������ة القيادات األكاديمية إجرائياً على 
أنه�������م: الذين يتول����������ون املناصب القيادي����������ة جبامعة اجملمعة، 
ويعملون على توجيه سلوك العاملني فيها ليقدموا أفضل ما 

لديهم لتحقيق أهداف مشرتكة.
القيم اإلس�������المية: هي جمموعة متكاملة متناسقة من 
املعتقدات اليت يؤمن هبا املس����������لم إمياناً يقين����������اً، وتؤثر تأثرياً 
فعااًل على س����������لوكه، وجتعل هذا الس����������لوك نابعاً من تعاليم 
الدين موافقاً هلا، وهتدف إىل حتقيق إنس����������انية املسلم وإىل 
حتقيق السعادة له يف الدنيا والفوز برضا اهلل يف اآلخرة، وهي 
تشمل عالقة اإلنسان املسلم بربه وبنفسه وباجملتمع الذي 

يعيش فيه. )احلراحشة وآخرون، 2011: ص1060(
وتعرفها الدراس�������ة إجرائي�������اً على أنه�������ا: العديد من 
املميزات والصفات الصادق����������ة واإلجيابية اليت البد أن يلتزم 
هبا الفرد املسلم والنابعة من الدين اإلسالمي بشقيه القرآن 
طهرة واليت تساعد الفرد على التمييز 

ُ
الكرمي والسنة النبوية امل

ب����������ني اخلطأ والص����������واب وتوجهه حنو حتس����������ني تعامالته مع 
احمليطني به سواء يف حميط أسرته أو جمتمعه.

المسؤولية المجتمعية: تُعرَّف املسؤولية اجملتمعية بأهنا 
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إطار عمل لقياس سياس����������ات املؤسس����������ات، واإلجراءات، 
والس����������لوكيات الناجتة املصممة ملنفعة مكان العمل، والفرد 
)Tai & Chuang, 2014: 120( .واملنظمة واجملتمع

 كم�������ا تُعرف عل����������ى مس����������توى اجلامعة بأهن����������ا »التزام 
اجلامعات مبعاجلة آثاره����������ا حنو اجملتمع الذي توجد فيه، مبا 
يعزز من التنمية املس����������تدامة، ويف إطار من الفهم واإلدراك 
للقائمني على استخدام الدور التعليمي والرتبوي للجامعة 
للتأثري على الطلبة والعاملني مبمارس����������ة األنش����������طة اليت من 

شأهنا حتقيق ذلك. )الشمري، 2014: ص102(
وتعرفها الدراسة إجرائياً على أنها: اخلدمات والربامج 
اليت تقدمها القيادات األكادميية يف اجلامعة وفق احتياجات 
ومتطلبات اجملتم����������ع اخلارجي يف ضوء القي����������م واملعتقدات 

اإلسالمية يف هذا اجملتمع.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أهمية تعزيز القيم اإلسالمية على المجتمع: 
حتت����������ل القيم اإلس����������المية يف حياة أف����������راد اجملتمع أمهية 
واضح����������ة تنبع من كوهنا حتكم وتنظ����������م حياة اجملتمع، ومن 
خالهلا يت����������م توجيههم ملا فيه اإلص����������الح، فهي اليت حتدد 
خريي����������ة الفعل الذي يقوم به اإلنس����������ان من عدمها، فالقيم 
اإلس����������المية هي املرجعية اليت حتكم عالقات أفراد اجملتمع 

ببعضهم البعض. )عقيالن، 2014: ص9(
وحتف����������ظ القي����������م اإلس����������المية للمجتمع هويت����������ه ومتيزه، 
فاحلفاظ على هوي����������ة اجملتمع تنبع من احملافظة على معايريه 
القيمة املتأصلة لدى األفراد، كما حتفظ من الس����������لوكيات 
االجتماعية واألخالقية الفاس����������دة، فتؤمن له حصناً راسخاً 
من الس����������لوك والقيم واألخالق اليت حتفظ له س����������المته من 
الظواهر الس����������لوكية الس����������البة مما جيعله جمتمعاً سوياً فيه قيم 
احلق والفضيلة واإلحسان وحتارب فيه قيم الشر والفساد. 

)عبد اهلل، 211: ص219(
 كما تقوي متاسك اجملتمع فتحدد له أهدافه ومثله العليا 
ومبادئه الثابتة، وتساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت 

حتدث فيه بتحديدها لالختيارات الصحيحة وذلك يسهل 
على األفراد حياهتم وحيفظ للمجتمع اس����������تقراره وكيانه يف 
إطار موحد، كما ترب����������ط أجزاء ثقافة اجملتمع ببعضها حى 
تبدو متناس����������قة وتعمل على منح النظم االجتماعية أساساً 
عقلي����������اً يصبح عقيدة يف أذهان أعضاء اجملتمع املنتمني إىل 

هذه الثقافة. )صفا، 2015: ص2803(
للمس�������ؤولية  القيم اإلس�������المية  تعزي�������ز  متطلب�������ات 

المجتمعية: 
حتت����������اج القيم اإلس����������المية يف غرس����������ها يف نفوس اجليل 
الناش����������ئ إىل أساليب ووس����������ائل تدريس فعالة، فاجملتمعات 
اليت تريد أن تبين جياًل صاحلاً البد عليها أن تضع مقررات 
ومناه����������ج فعالة تنف����������ذ أهدافها، فإذا كان����������ت هذه املناهج 
مكونة على صورة إس����������المية فإهنا تساعد اجليل الناشئ أن 
يكونوا إسالميني يعززون القيم اإلسالمية ويدرسون اإلميان 
والعقي����������دة واألمانة واحل����������الل واحلرام ويتعرف����������ون على غاية 
خلقهم ليش����������بون على تربية حسنة جتعلهم صاحلني نافعني 

لألسرة واجملتمع. )احلق، 2012: ص341(
ويأيت دور اجلامعات يف تعزيز القيم اإلسالمية من خالل 
خلق مناخ أو بيئة تعليمية تعلمية مناس����������بة تش����������جع الطلبة 
على اكتس����������اب هذه القيم من خالل جتسيد روح التعاون 
والعمل التطوعي والتس����������امح والعدل واملس����������اواة واملشاركة، 
وقبل ذلك يأيت دور املقررات واخلطط الدراس����������ية يف تنمية 
القيم مبا تضمنه من حمتوى معريف ومواقف واجتاهات تسهم 
إس����������هاماً كبرياً يف هذا اجلانب والب����������د من إجراءات عملية 
وس����������لوكية وتضمينها للمناهج والكتب الدراس����������ية إلعداد 
الطلبة. )سويدان وآخرون، 2018: ص568(. لذا ينبغي 
أن تكون القيم اإلس����������المية حمل االهتمام لدى املس����������ؤولني 
يف اجلامعات ومتخذ الق����������رار وخمططي املناهج مبا تتضمنه 
من عناصر كاألهداف واحملتوى واألنش����������طة واألس����������اليب 
الفعالة، فال ش����������ك بأن االهتمام بتضمني القيم اإلسالمية 
يف تل����������ك املناهج يف كافة املراحل حيتل أمهية كبرية يف تعزيز 
القيم اإلسالمية يف سلوك األفراد وتيسر من منوهم القيمي 
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وتثريه وتصبح القيم اإلسالمية لديهم قواعد سلوكية ثابتة. 
)خزعلي، 2010: ص201(

كم����������ا توفر اجلامعات بعض املتطلب����������ات لتفعيل وتعزيز 
املسؤولية اجملتمعية، وهي: )أبو غامن، 2018: ص 18(

اس����������تضافة املس����������ؤولني وصناع القرار ليك����������ون الطالب . 1
اجلامعي أكثر وعًيا ملا يدور من أحداث وتطورات.

مساعدة أفراد اجملتمع على استيعاب املستجدات.. 2
توفري برامج الرعاية الطالبية املتكاملة اليت تشمل الرعاية . 3

االجتماعية والنفسية واإلرشادية والثقافية.
االس����������تجابة بكفاءة وفاعلية ملتطلبات التنمية الشاملة، . 4

وتوفري املتعلمني املدربني.
هذا باإلضافة إىل نقل اجلامعة للخربة والتجربة الرتبوية 
والتعليمية ل����������كل طالب ونقل االبت����������كار والتقنية والتعليم 
املستمر للمجتمع، وإكساب الطالب املنخرطني مهارات 
املسؤولية اجملتمعية، ومعاجلة القضايا االجتماعية والسياسية 
والثقافية مبا يعزز الش����������عور والرغبة بتحسني منط احلياة لكل 
شرائح اجملتمع، ومشاركة كافة الطلبة يف املسؤولية اجملتمعية. 

)الرمثي، 2018: ص 499(.
وميكن حتديد عدد من املتطلبات اليت تعزز املس����������ؤولية 

اجملتمعية يف اجلامعات فيما يلي:
تبين املب����������ادرات واألنش����������طة املتنوعة اليت هل����������ا أثر على   -

اجملتمع.
تعزيز ثقافة اإلبداع واالبت����������كار لدى اجملتمع األكادميي   -

بأكمله.
تش����������جيع العامل����������ني يف اجلامعات يف حتقيق املس����������ؤولية   -

اجملتمعية من خالل تطوعهم بأعمال خارج اجلامعة.
دور الجامعات في تعزيز المسؤولية المجتمعية: 

تعد املسؤولية اجملتمعية من أهم الواجبات الواقعة على 
عاتق اجلامعات ومؤسس����������ات التعليم الع����������ايل، فهي التزام 
مستمر من هذه املؤسس����������ات يف تطوير املستوى التعليمي 

والثق����������ايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع وحتس����������ينه من خالل 
تواف����������ر اخلدمات املتنوعة اليت تس����������هم يف تعزيز عالقة هذه 
املؤسسة باجملتمع، وال تقتصر املسؤولية اجملتمعية للجامعات 
على املش����������اركة يف األعمال اخلريية واحلمالت التطوعية بل 
البد م����������ن االلتزام باألنظمة والقوانني املتبعة واملس����������امهة يف 

تطوير اجملتمع املدين. )الرقب، 2017: ص 123(
فيمك����������ن إمجال خدمات اجلامع����������ة للمجتمع يف تعزيز 
املس����������ؤولية اجملتمعية يف إعداد العنصر البشري القادر على 
إحداث التنمية املنش����������ودة من خالل إعداد القوى العاملة 
القادرة عل����������ى مواجهة التغي����������ريات العلمي����������ة والتكنولوجية 
املعاصرة، وتقدمي مش����������ورات ذوي اخلربة من هيئة التدريس 
لإلف����������ادة من خرباهتم يف جماالت اإلنتاج واخلدمات، وعقد 
املؤمترات اليت تس����������نح يف ترقية اجملتمع وحل مشكالته وتبين 
التعليم املس����������تمر لتعليم الكبار من مجيع األعمار، إضافة 
إىل التدريب املس����������تمر للمهنيني لرفع كفايتهم وإكس����������اهبم 

اخلربات الالزمة. )اهلامشية، 2013: ص 38- 39(. 
أثر القيم اإلسالمية في تفعيل المسؤولية المجتمعية: 
تربز أمهية القيم اإلسالمية يف حفظ اجملتمع من املظاهر 
السلوكية غري السوية، مما جيعله جمتمعاً قويًا تسوده قيم احلق 

والفضيلة واإلحسان.
إن املس����������ؤولية اجملتمعية من املنظور اإلسالمي حظيت 
بالكث����������ري من االهتم����������ام، وهذا ما جعله����������ا تظهر يف صور 
متع����������ددة ومتنوعة حي����������ث ظهرت بش����������كل منظم يف كافة 
اجملاالت احلياتية للمجتمع املسلم األمر الذي أوجد عمًقا 
ملعىن وملمارس����������ة املسؤولية اجملتمعية داخله مما أدى إىل ربط 
كاف����������ة قطاعات الدولة اإلس����������المية باجملتمع، فاملس����������ؤولية 
اجملتمعي����������ة ال ينظر إليها يف اإلس����������الم نظ����������رة مادية تتناول 
االحتياجات اجلس����������دية فحس����������ب، بل لتشمل احلاجات 
النفس����������ية واالحس����������اس بكل ما يصيب اجملتمع واالهتمام 
بالسلوك والبيئة. )األمحدي، 2016: ص 656- 657(

وتع����������زز القي����������م اإلس����������المية أخالقيات العم����������ل داخل 
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املؤسس����������ات اجلامعية، وحتدد تفاع����������ل األعضاء مع األفراد 
اآلخري����������ن يف اجملتم����������ع، وباملثل ف����������إن املس����������ؤولية اجملتمعية 
للجامعات هي التزام جيب عل����������ى اجلامعات الوفاء به من 
أجل حتديد عالقتها مع الفرد واجملتمع االجتماعي، ومُتارس 
القيم اإلسالمية داخل اجلامعات من خالل بُعدين: الُبعد 
الفردي والُبعد التنظيمي، ويُرتبط البعد الفردي بقيم القرآن 
والس����������نة اليت تتطلب من الفرد أن يك����������ون خادماً جملتمعه. 

    )Ilyas, 2018: 2(
دور جامع�������ة المجمعة في تعزيز القيم اإلس�������المية 

للمسؤولية المجتمعية: 
تأسس����������ت جامعة اجملمعة مبوجب مرس����������وم من خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، 
رئي����������س جملس الوزراء، رئيس جمل����������س التعليم العايل، يف 3 
رمضان 1430 ه����������� )املوافق 24 أغس����������طس 2009م(، 
وُيشتق اسم جامعة اجملمعة من حمافظة اجملمعة الواقعة على 
بع����������د 180 كم مشال مدينة الرياض، وختدم جامعة اجملمعة 
 Al( .مخس حمافظ����������ات، تضم العديد من امل����������دن والقرى

)Mansour et al., 2015: 409
وتقدم هذه اجلامعة خدمتها ملنطقة جغرافية كبرية تشمل 
ع����������دة حمافظات ومدن وهجر اكتمل فيها انتش����������ار التعليم 
العام لتكمل هذه اجلامعة منظومة التعليم فيها بالتوسع يف 
التعليم اجلامعي ليش����������مل كل أرجاء اململكة حيث تساعد 
هذه اجلامعة يف اس����������تيعاب األع����������داد املتزايدة من خرجيي 
الثانوية العامة وحتدث اس����������تقراراً اجتماعياً ونفس����������ياً ألبناء 
وبنات املنطقة والتخفيف على اجلامعات يف املدن الكبرية، 
إضافة للِحراك العلمي والثقايف الذي ستضيفه هذه اجلامعة 
للمجتمع احمللي، والعمل خلدمة اجملتمع بش����������كل واس����������ع. 
)وزارة التعليم العايل، 2012: ص 144(. فتتمثل رسالة 
جامعة اجملمعة يف أن تقدم خدمات تعليمية وحبثية متطورة 
من خالل منظومة أكادميية قادرة على املنافس����������ة، يف إطار 
من املس����������ؤولية املهنية والش����������راكة اجملتمعية الفاعلة، ورؤيتها 
تتضمن أن تكون جامعة اجملمعة بيئة أكادميية عالية اجلودة 

لتهيئة مس����������تقبل مناف����������س خلرجييها حيقق أه����������داف التنمية 
املستدامة. )العردان، 2020: ص 76(

ويف ضوء هذا قدمت جامعة اجملمعة ملتقى اجلامعات 
اخلليجية واملس����������ؤولية االجتماعية، وقد مت عرض ممارسات 
املس����������ؤولية االجتماعية يف اجملتمع����������ني الداخلي واخلارجي 
للجامعات؛ مع توضيح أدوار اجلامعات يف حتقيق املسؤولية 
اجملتمعية، وهذا امللتقى يتماشى مع اسرتاتيجية اجلامعة يف 
توجهها حن����������و التحول إىل املهنية العالية يف القيام بوظائفها 
املنوط����������ة إىل جانب احلراك العلمي والثقايف الذي تس����������عى 
اجلامع����������ة خلدمة اجملتمع يف العديد من اجملاالت االجتماعية 

.)/https://m.mu.edu.sa( .والتوعوية والتثقيفية
حيث ترتكز اخلطة االس����������رتاتيجية الثالثة جلامعة اجملمعة 
على جعل املس����������ؤولية اجملتمعية كالتزام من اجلامعات جتاه 
اجملتمع احمليط، من خالل بناء برامج الشراكة بني اجلامعات 
كمؤسس����������ة حكومي����������ة والقطاع اخل����������اص، كذلك أكدت 
على إنشاء وحدات للمس����������ؤولية االجتماعية وتنمية البيئة 
املس����������تدامة لدعم اجلهود التطوعي����������ة للطلبة وهيئة التدريس 
وإجراء البحوث حول مش����������كالت البيئ����������ة احمليطة. )اخلطة 

االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة،1441، ص:62(.
ترى الدراسة أنه ويف بيئة س����������وق عمل تنافسية سريعة 
التغ����������ري داخل اململك����������ة العربية الس����������عودية، تع����������د جامعة 
اجملمعة واح����������دة من أعظم اجلامع����������ات احلديثة يف اململكة 
العربية الس����������عودية، ويتوقع اجملتمع السعودي الكثري منها، 
وتقدم هذه اجلامعة خدماهتا ملنطقة جغرافية واس����������عة، فمن 
أجل القيام بدورها، جيب ترقية مس����������توى األداء التنظيمي 
والوظيفي للس����������ري هبذه اجلامع����������ة يف دورة التطوير والتقدم، 
وبالت����������ايل أن تكون منارة علمية متقدم����������ة بقدراهتا املبتكرة 

لتمكينها من املنافسة احمللية والعاملية.
الدراسات السابقة:

أواًل: الدراسات العربية:
أجرى الش�������مري )2014( دراسة هدفت إىل معرفة 	 
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دور اجلامع����������ة جتاه املس����������ؤولية اجملتمعي����������ة يف اجلامعات 
احلكومية يف مدينة الرياض من خالل تقدير القيادات 
اجلامعية هل����������ذا الدور مع تقدمي مقرتح����������ات تطور أداء 
اجلامعات يف هذا اجلانب، وتكون جمتمع الدراسة من 
مجيع القي����������ادات اجلامعية يف اجلامع����������ات احلكومية يف 
الرياض )جامعة امللك س����������عود، جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية، جامعة األمرية نورة(، واشتملت عينة 
الدراس����������ة على )107( أفراد م����������ن القيادات اجلامعية، 
واعتمدت الدراس����������ة عل����������ى املنهج الوصف����������ي كمنهج 
للدراس����������ة، واس����������تعانت باالس����������تبانة كأداة للدراس����������ة، 
وتوصلت للعديد من النتائج أمهها: كش����������فت عن دور 
جيد للجامعات جتاه املس����������ؤولية اجملتمعية بشكل عام، 
ووجود ف����������روق ذات داللة إحصائية وفقاً ملتغري اجلامعة 
لصاحل جامعة اإلمام، وفروق ذات داللة إحصائية وفقاً 
ملتغ����������ري املركز الوظيفي لصاحل املراكز القيادية العليا، وال 
زال دور اجلامعات جتاه املس����������ؤولية اجملتمعية غري حمدد 
بالش����������كل الذى جيعل منها مهم����������ة واضحة هلا قواعد 

منظمة ومنهجية واضحة وميزانية وحمددة.
أجرت الفارس )2016( دراسة هدفت إىل التعرف 	 

على درجة ممارسة املس����������ؤولية اجملتمعية لدى القيادات 
األكادميية واإلدارية جبامعة امللك سعود واملعوقات اليت 
حتاول دون تبنيهم للمسؤولية اجملتمعية، وتكون جمتمع 
الدراسة من مجيع القيادات األكادميية واإلدارية جبامعة 
امللك سعود، واش����������تملت عينة الدراسة على )116( 
فرداً، واعتمدت الدراس����������ة على املنهج الوصفي كمنهج 
للدراسة، واستعانت الدراسة باالستبانة كأداة للدراسة، 
وتوصلت الدراس����������ة للعديد من النتائج أمهها: ممارس����������ة 
القي����������ادات األكادميي����������ة واإلدارية جبامعة امللك س����������عود 
املس����������ؤولية اجملتمعية بدرجة متوسطة، ووجود معوقات 
تعيق ممارسات القيادات األكادميية واإلدارية للمسؤولية 
اجملتمعي����������ة يف جامعة امللك س����������عود بدرجة متوس����������طة، 
وهناك فروق ذات دالل����������ة إحصائية وفقاً ملتغري اجلنس 

حول املعوقات اليت تعيق ممارس����������ة القيادات للمسؤولية 
اجملتمعية لصاحل أفراد عينة الدراسة من اإلناث، وفروق 

ذات داللة إحصائية وفقاً ملتغري سنوات اخلدمة. 
دراس�������ة الرقب )2017( هدف����������ت إىل التعرف على 	 

درجة ممارس����������ة القيادة التحويلية وعالقتها باملس����������ؤولية 
اجملتمعية لدى القادة األكادمييني جبامعة امللك س����������عود 
يف ضوء بعض املتغ����������ريات املتعلقة بالقادة األكادمييني، 
تك����������ون جمتمع الدراس����������ة من مجيع الق����������ادة األكادمييني 
جبامعة امللك س����������عود والبالغ عدده����������م )285( قائداً 
أكادميياً، واش����������تملت عينة الدراسة على )225( قائداً 
أكادميياً، واعتمدت الدراس����������ة عل����������ى املنهج الوصفي 
كمنه����������ج للدراس����������ة، واس����������تعانت باالس����������تبانة كأداة 
للدراس����������ة، وتوصلت للعديد من النتائج أمهها: ممارسة 
القادة األكادمييني القيادة التحويلية بدرجة متوس����������طة، 
كذلك ممارس����������ة القادة األكادمييني املسؤولية اجملتمعية 
بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لدرجة ممارسة املسؤولية اجملتمعية تعزى ملتغري التخصص 
األكادميي أو الرتبة أو املركز الوظيفي ألبعاد املس����������ؤولية 

اجملتمعية.
دراسة الس�������ويد )2017( واليت هدفت إىل التعرف 	 

على تقدير القيادات األكادميية باألقس����������ام العلمية يف 
جامعة ش����������قراء لتحقيق أقسامهم للمسؤولية اجملتمعية، 
وتكون جمتمع الدراس����������ة من مجيع القيادات األكادميية 
باألقس����������ام العلمية جبامعة شقراء )رئيس قسم أو وكيل 
القسم(، واشتملت عينة الدراسة على )60( فرداً من 
القيادات األكادميية، واعتمدت الدراس����������ة على املنهج 
الوصفي كمنهج للدراسة، واستعانت باالستبانة كأداة 
للدراسة، وتوصلت للعديد من النتائج أمهها: أن واقع 
تفعيل القيادات األكادميية للمس����������ؤولية اجملتمعية جاء 
بدرجة متوسطة، كما واجهت القيادات األكادميية يف 
تفعيل املس����������ؤولية اجملتمعية بعض الصعوبات واملعوقات 
بدرجة متوس����������طة، ووجود ف����������روق ذات داللة إحصائية 
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لواقع تفعيل املس����������ؤولية اجملتمعي����������ة يف اجلامعات ترجع 
ملتغري أبعاد املسؤولية اجملتمعية. 

قدمت أبو غانم )2018( دراسة هدفت إىل التعرف 	 
عل����������ى دور القيادات األكادميية يف جامعة اإلمام حممد 
بن س����������عود اإلس����������المية يف تفعيل املس����������ؤولية اجملتمعية 
والكش����������ف ع����������ن الصعوبات ال����������يت تواج����������ه القيادات 
األكادميي����������ة يف تفعي����������ل املس����������ؤولية اجملتمعي����������ة وتقدمي 
مقرتح����������ات تع����������زز دور القيادات يف تفعيل املس����������ؤولية 
اجملتمعية، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن س����������عود اإلسالمية 
والبال����������غ عدده����������م )3506( أعض����������اء، وامشلت عينة 
الدراسة على )351( عضواً، واعتمدت الدراسة على 
املنهج الوصفي كمنهج للدراسة، واستعانت باالستبانة 
كأداة للدراس����������ة، وتوصلت للعديد من النتائج أمهها: 
أن دور القي����������ادات األكادميي����������ة يف جامعة اإلمام حممد 
بن س����������عود اإلسالمية يف تفعيل املسؤولية اجملتمعية جاء 
بدرجة متوس����������طة، وأن هناك موافقة بدرجة عالية على 
الصعوبات ال����������يت تواجه القيادات األكادميية يف جامعة 
اإلمام حممد بن س����������عود اإلسالمية يف تفعيل املسؤولية 
اجملتمعية ومن أبرزه����������ا كثرة املهام اإلدارية وقلة احلوافز، 
وتوجد موافق����������ة بدرجة عالية جداً على املقرتحات اليت 
تعزز القيادات األكادميية يف تفعيل املس����������ؤولية اجملتمعية 

من أبرزها ختصيص ميزانية كافية.
ثانياً: الدراسات األجنبية:	 
 	 )Dima et al.. 2013( قدمت ديما وآخ�������رون

دراس����������ة هدف����������ت إىل بناء من����������وذج احندار للمس����������ؤولية 
اجملتمعية )SR( يف اجلامعات الرومانية؛ وتكون جمتمع 
الدراسة من مجيع املوظفني على مستوى اإلدارات العليا 
والوس����������طى يف )3( جامعات رومانية رائدة، واشتملت 
عينة الدراسة على )20( خبرياً يف أكادميية الدراسات 
االقتصادي����������ة، و)15( خبرياً يف كل من جامعة بابش- 
بوالي وجامعة بوخارست، واعتمدت الباحثات على 

منهج الدراسات الطولية القائم على مراجعة األدبيات؛ 
وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج، كان أمهها: أن 
درجات حتليل املشاريع االجتماعية والثقافية، والتعاون 
الدويل واملش����������اريع املوجهة للخرجيني قريبة وعالية، وهو 
ما ميكن تفس����������ريه برؤيتهم املدركة، وأن أبعاد املسؤولية 
اجملتمعية هي: 1( املش����������اريع املوجه����������ة للخرجيني، 2( 
التع����������اون ب����������ني اجلامع����������ات، 3( التعاون ب����������ني اجلامعة 
واملدارس الثانوية واملؤسس����������ات األخ����������رى، 4( اجلامعة 
اجملتمعية- التعاون يف بيئة األعمال، 5( التعاون الدويل 
اجملتمعي، 6( املش����������اريع االجتماعية والثقافية والبيئية، 
وأن أهم معوقات تعزيز املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات 
حمل الدراس����������ة تتضمن الفردي����������ة املفرطة، وعدم مالءمة 
نظ����������ام أجور أعض����������اء هيئة التدريس لتعزيز املس����������ؤولية 
اجملتمعية، وعدم االهتمام بفك����������رة العمل اخلدمي، مما 
خيلق ثقافة من االنفصال عن اجملتمع تبعد اجلامعة عن 

خدمة الصاحل العام للمجتمع.
 	 )Chen et al.. 2015( دراسة تش�������ين وآخرون

هدفت إىل معرفة مفهوم املسؤولية االجتماعية للجامعة 
)USR( وتق����������دم إط����������ار عم����������ل SCOPE لتحديد 
القضاي����������ا األخالقية يف عاملنا املعق����������د املعاصر، واعتمد 
الباحثون على املنهج الوثائقي القائم على اس����������تعراض 
عدد من األدبيات اليت توضح مفهوم املسؤولية اجملتمعية 
للجامعة، وإطار عم����������ل SCOPE لتحديد القضايا 
األخالقية يف عاملنا املعقد العاملي املعاصر، ودراس����������ات 
املسؤولية اجملتمعية للجامعة، وإطار املسؤولية اجملتمعية 
للجامع����������ة، وقد أظهرت الدراس����������ة العديد من النتائج، 
كان أمهه����������ا: أن����������ه مت حبث مفهوم املس����������ؤولية اجملتمعية 
للجامعة USR  يف دراس����������ات س����������ابقة من وجهات 
نظر خمتلف����������ة، وأنه على الرغم من أن اجمليبني أش����������اروا 
إىل معاجلة قضايا املس����������ؤولية اجملتمعية للجامعة، إال أن 
معظم خطط املمارس����������ة واالس����������رتاتيجيات الفعلية تركز 
على حتقيق اخلدمة األكادميية، وأن املسؤولية اجملتمعية 
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للجامعة تؤكد عل����������ى التعاون األخالقي ليس فقط مع 
جمتمع اجلامع����������ة، ولكن أيضاً م����������ع البيئة كمكون هام 

ملشاركة أصحاب املصلحة.
 	 )Almaki et al.. 2016( دراسة الَمكي وآخرون

هدفت إىل فحص حالة ممارسات القيادات األكادميية 
املس����������لمات يف ماليزيا؛ واعتم����������د الباحثون على املنهج 
الوثائقي القائم على اس����������تعراض ع����������دد من األدبيات 
اليت توضح تعري����������ف مفهوم القيادة، ونظريات القيادة، 
ومن����������وذج كفاءات القيادة، والقي����������ادة يف التعليم العايل، 
والقيادة النس����������ائية من منظور إسالمي، ومفهوم القيادة 
بني النساء املس����������لمات، والقيادات األكادميية النسائية 
املس����������لمة، والتحديات اليت تواجه القيادات األكادميية 
النس����������ائية املس����������لمة؛ وقد أظهرت الدراسة العديد من 
النتائج، كان أمهه����������ا: أن العديد من العوامل اليت تؤثر 
على القيادات األكادميية النسائية املسلمة مثل الصورة 
النمطية اجلنس����������انية، والتصورات االجتماعية، وقضايا 
الت����������وازن بني العمل واألس����������رة، وأن النس����������اء املاليزيات 
املسلمات ما زلن يواجهن خصائص وحتديات القيادة 
الش����������خصية يف بيئة أكادميية متنعه����������ن من الوصول إىل 
مناص����������ب إدارية يف التعليم الع����������ايل والبقاء فيها، وكان 
على القيادات األكادميية النسائية املسلمة التعامل مع 
متطلبات اجلامعة املعقدة وحتديات القيادة، الس����������يما 
من حيث صلتها بالتفوق األكادميي، وإجناز الطالب، 

وإدارة املوارد.
 	 )Hamzah et al.. 2016( أجرى حمزة وآخرون

دراس����������ة هدفت إىل معرفة أثر القيم اإلسالمية والروحية 
على القيادات األكادميية النس����������ائية املسلمة يف ماليزيا؛ 
وتكون جمتمع الدراس����������ة من مجيع من يش����������غلن وظيفة 
نائبة نائب مستش����������ار ومجيع مديرات مراكز التميز يف 
)5( جامعات حبثية يف ماليزيا؛ واشتملت عينة الدراسة 
على )3( نائبات نائب مستشار و )3( مديرات مركز 
للتمي����������ز م����������ن )3( جامعات؛ واعتم����������د الباحثون على 

املنه����������ج النوعي القائم على املقاب����������الت املتعمقة، وقد 
أظهرت الدراسة العديد من النتائج، كان أمهها: إظهار 
املشاركات أن القيم اإلسالمية ضرورية لضمان النجاح 
كقائدات أكادميي����������ات، فهي تتجاوز املعرفة واملهارات 
وضرورية للتفوق والنم����������و، وأن القائدات األكادمييات 
الالئي يسرتشدن بالقيم اإلسالمية واثقات من أدائهن، 
وقد توفر هذه احلال����������ة الذهنية قوة إضافية للتعامل مع 
املهام املتعددة اليت تأيت مع توقعات أعلى، وأنه ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية يف أثر القيم اإلسالمية على 
القيادات األكادميية النسائية املسلمة يف ماليزيا، تعزي 

ملتغري اخلربة.
دراسة يوب )Yob. 2016( هدفت إىل معرفة تأثري 	 

املسؤولية اجملتمعية للجامعة وفهمها يف سياقات ثقافية 
خمتلفة؛ وتكون جمتمع الدراس����������ة من مجيع أعضاء هيئة 
التدريس واإلداريني من جمموعة واس����������عة من الكليات 
واجلامعات من أمريكا اجلنوبية وأوروبا وأمريكا الشمالية 
وآس����������يا والشرق األوس����������ط؛ واش����������تملت عينة الدراسة 
على )67( مش����������اركاً؛ واعتم����������دت الباحثة على املنهج 
االستكش����������ايف القائم على املقابالت شبه املنظمة، وقد 
أظهرت الدراس����������ة العديد من النتائج، كان أمهها: من 
حيث الدافع، كان الش����������عور بالواجب هو الرد األكثر 
شيوعاً من املشاركني يف سبب مشاركتهم يف املسؤولية 
اجملتمعية، على الرغم من أن مفهوم الواجب كان يُفهم 
بشكل خمتلف يف سياقات خمتلفة، وكان التعاطف مع 
اآلخرين ورغبة أعضاء هيئة التدريس يف اإليثار يف منح 
وقتهم وطاقتهم للمش����������اريع واضحاً يف مجيع السياقات 
اليت تش����������ارك يف املسؤولية اجملتمعية، ويف السياقات اليت 
كان التعلم من خ����������الل اخلدمة معروفاً، اختار أعضاء 
هيئ����������ة التدريس أيضاً املش����������اركة يف التأثري اإلجيايب هلذه 

الرتبية على الطالب.
التعليق على الدراسات السابقة:

  ُيالحظ أنه تنوعت وتعددت الدراس����������ات الس����������ابقة 



57

د. اللولو بنت صاحل بن عبدالرمحن العامر/ د. خالد بن إبراهيم العفيصان: دور القيادات األكادميية يف تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة

واختلف����������ت باختالف أهدافه����������ا واملنهجية ال����������يت اتبعتها، 
وكذلك اختلفت باختالف الطرق واألس����������اليب املتبعة يف 
حتقيق أهداف كل دراس����������ة، وهناك أوجه اتفاق واختالف 

بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة وهي كما يلي:
أوجه االتفاق:

تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف موضوع   -
الدراس����������ة أال وه����������و دور القي����������ادات االكادميية يف تعزيز 
املسؤولية اجملتمعية، وحتليل واقعها سواء كانت دراسات 
حملي����������ة أو عربي����������ة أو أجنبي����������ة ومنها دراس����������ة )أبو غامن، 
2018م( ودراس����������ة )السويد،2017م( ودراسة )تشني 

وآخرون، 2015م(.
تتفق الدراس����������ة احلالية مع بعض الدراس����������ات الس����������ابقة   -
يف أداة الدراس����������ة االس����������تبانة، كدراس����������ة )أب����������و غ����������امن، 
2018م(، ودراس����������ة )الس����������ويد،2017م(، ودراس����������ة 
)الرق����������ب،2017م(، ودراس����������ة )الف����������ارس،2016م(، 

ودراسة )الشمري، 2014م(.
كما تتفق الدراسة احلالية مع دراسة )أبو غامن،2018م(،   -
ودراسة )السويد،2017م(، ودراسة )الفارس،2016م(، 
)مح����������زة  ودراس����������ة  )الش����������مري،2014م(  ودراس����������ة 

وأخرون،2016م(، يف استخدام املنهج الوصفي.
اتفقت الدراس����������ة احلالية يف عينة الدراسة مع الدراسات   -

السابقة اليت تناولت القيادات.
أوجه االختالف:

ختتلف الدراس����������ة احلالية عن دراس����������ة )املكي وآخرون،   -
2016م(، ودراسة )تشني، 2015( حيث كان منهج 
الدراس����������ة فيهما املنهج الوثائقي القائم على اس����������تعراض 

عدد من األدبيات يف املسؤولية اجملتمعية.
واختلفت الدراسة احلالية عن دراسة )يوب، 2016م(   -
باملنهج االستكشايف القائم على املقابالت شبه املنظمة.

كم����������ا اختلفت دراس����������ة )دمي����������ا وآخ����������رون، 2013م(   -
باعتمادها منهج الدراسات الطولية.

واختلفت مع دراسة )محزة، 2016م( يف أداة الدراسة   -

واليت اعتمد فيها على املقابلة.
استفادت الدراسة احلالية من مجيع الدراسات السابقة 
حيث انطلقت من نتائجها يف حتديد مش����������كلة الدراس����������ة 
وبناء االس����������تبانة وحتديد األهداف واملنهج، باإلضافة إىل 

األساليب اإلحصائية املالئمة للدراسة احلالية.
إجراءات الدراسة:

منهجية الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام 
املنهج الوصفي املس����������حي، وهو يهتم بوصف الظاهرة كما 

هي عليه يف الواقع باإلضافة إىل التفسري والتحليل.
مجتمع وعينة الدراس�������ة: تكون جمتمع الدراس����������ة من 
مجي����������ع القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة حيث بلغ العدد 
اإلمجايل جملتمع الدراس����������ة )190(، وجلأت الدراس����������ة إىل 
أخذ عينة عش����������وائية بس����������يطة، حيث بلغت عينة الدراسة 
املمثلة للمجتمع األصل����������ي )95(، ومت الرجوع إلحصائية 
القي����������ادات األكادميية جبامعة اجملمع����������ة للحصول على عدد 

جمتمع الدراسة.
خصائص مجتمع الدراسة وفًقا لمتغيراتها:

مت حتديد ثالثة متغريات رئيس����������ية لوصف أفراد الدراسة 
واجل����������داول التالي����������ة توضح توزيع أفراد الدراس����������ة وفق لتلك 

املتغريات:
1. توزيع عينة الدراسة وفًقا لسنوات الخبرة في القيادة 

األكاديمية: 
جدول )1( توزيع أفراد الدراسة حسب سنوات اخلربة يف 

القيادة األكادميية:
النسبة )%(التكرارسنوات الخبرة

3233,7أقل من )5( سنوات
2223,2)5( إىل أقل من )10( سنوات

4143,2)10( سنوات
95100اجملموع
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يالحظ من اجلدول أعاله أن اخلربة القيادية ألفراد الدراسة 
متركزت ضمن الفئة )10( س����������نوات، حيث شكلت نسبة 
)43,2(، تلتها الفئة )أقل من 5 سنوات( بنسبة 33,7، 
وه����������ذا يؤكد على م����������ا متتلكه جامعة اجملمع����������ة من قيادات 
متنوعة، أتاح����������ت هلا القيادة العليا الفرصة للعمل جنًبا إىل 

جنب لالستفادة من طاقاهتا ومواهبا القيادية.
2. توزيع عينة الدراسة وفًقا للمنصب األكاديمي: 

جدول )2( توزيع أفراد الدراسة حسب املنصب األكادميي:

النسبة )%(التكرارالمنصب األكاديمي
1010,5عميد عمادة
2021,1وكيل عمادة
99,5عميد كلية
2223,2وكيل كلية

2930.5رئيس قسم أكادميي
55,3وكيل قسم أكادميي

95100اجملموع
     يالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة املنصب األكادميي 
)رئيس قس����������م( جاء بأعلى نس����������بة وبلغ )30,5( كما بلغ 

منصب )وكيل كلية( نسبة )23,2(.
3. توزيع عينة الدراسة وفقاً للنوع االجتماعي:

جدول )3( توزيع أفراد الدراسة حسب النوع االجتماعي:

النسبة )%(التكرارالنوع

6972,6 ذكر

2627,4أنثى

95100اجملموع

يالحظ من اجلدول أعاله أن 72,6 هم الفئة األكثر، 
بينما بلغت نس����������بة اإلناث 27,4, ورغم هذه النسبة إال 
أن جامعة اجملمعة أس����������ندت العدي����������د من املناصب القيادية 
إىل املرأة وفًقا ملا دعت إليه رؤية اململكة 2030اليت تدعم 
متكني املرأة يف س����������ائر املناش����������ط وتوس����������يع نقاط مشاركتها 
هبدف اس����������تثمار طاقاهتا وجعلها تسهم إسهاًما حقيقًيا يف 

تنمية جمتمعها.
أداة الدراسة:

مت تصميم استبانة يف ضوء حتليل األدبيات والدراسات 
املهتمة باملس����������ؤولية اجملتمعة، واشتملت على جزأين: األول 
ع����������ن بيانات أولية للقيادات األكادميية تضمنت س����������نوات 
اخلربة واملنصب األكادمي����������ي، والنوع االجتماعي، أما اجلزء 
الثاين فقد اش����������تمل على حماور االستبانة تكون من ثالث 

حماور تضمنت )28( عبارة وهي كالتايل:
 احمل����������ور األول: دور القيادات األكادميية يف تعزيز القيم 
اإلس����������المية للمس����������ؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة وهو على 

بعدين. وتضمن )14( عبارة.
احملور الثاين: املعوقات اليت حت����������ول دون تبين القيادات 
األكادميية على تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية 

جبامعة اجملمعة. وتضمن )8( عبارات.
احملور الثالث: الس����������بل اليت ميكن أن تس����������هم يف تعزيز 
املس����������ؤولية اجملتمعية وفق القيم اإلس����������المية جبامعة اجملمعة 

وتضمن )6( عبارات.
صدق أداة الدراسة:

للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وصالحيتها من 
حيث الصياغة والوضوح ُعرضت على جمموعة من أعضاء 
هيئ����������ة التدريس واخل����������رباء باجلامعات للتأك����������د من صدقها 
ومدى مالءمته����������ا لتحقيق اهلدف منها، حيث مت تعديلها 

يف مالحظاهتم ومقرتحاهتم.
وبع����������د التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراس����������ة مت 
تطبيق االس����������تبانة ميدانًيا على جمتمع الدراسة، وبعد جتميع 
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االس����������تبانات مت التأك����������د م����������ن صدق االتس����������اق الداخلي 
لالس����������تبانة باالس����������تعانة بربنامج احل����������زم اإلحصائية للعلوم 
االجتماعية )spss(، حلساب معامل االرتباط بريسون بني 

درجة كل عب����������ارة من عبارات كل حم����������ور، والدرجة الكلية 
للمحور الذي تنتمي إليه، ومعامل االرتباط بني كل درجة 
كل حم����������ور من احملاور والدرجة الكلية لالس����������تبانة وجاءت 

النتائج كالتايل:

جدول )4( معامالت االرتباط  لكل عبارة من عبارات احملور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه:

المحور الرابعالمحور الثالثالمحور الثانيالمحور األول

قيمة رقم العبارة
قيمة رقم العبارةاالرتباط

قيمة رقم العبارةاالرتباط
قيمة رقم العبارةاالرتباط

االرتباط
1**0,7541**0,9041**0,7521**0,853
2**0,8412**0,8802**0,7872**0,907
3**0,9233**0,9313**0,7363**0,932
4**0,8934**0,9314**0,7514**0,862
5**0,8825**0,8585**0,8575**0,880
6**0,9176**0,8876**0,8536**0,630
7**0,8307**0,9167**0,714

8**0,824
** دال عند 0.01

يتضح من اجلدول الس����������ابق أن قيم معامالت االرتباط 
بني عبارات احملور واجملموع الكلي للمحور جاءت مرتفعة 
ودالة عند مستوى معنوية 0,05 وكانت أقل قيمة ارتباط 
0,630، ويش����������ري ذل����������ك إىل صدق االس����������تبانة وقابليتها 

للتطبيق يف الدراسة. 
ثبات أداة الدراسة:

مت حساب ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 
ويوض����������ح اجلدول )5( قيمة معام����������ل الثبات لكل جزء من 

أجزاء االستبانة.

جدول )5( قيم معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة

عدد العباراتالمحاور
قيم ألفا 
كرونباخ

المحور 
األول

70.943

70,953احملور الثاين
80,910احملور الثالث
60,919احملور الرابع

280,920االستبانة ككل
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يتضح من اجلدول الس����������ابق ارتفاع قي����������م ألفا كرونباخ 
ألبعاد االس����������تبانة وأقل قيمة كانت 0,910 مما يشري إىل 

ثبات االستبانة وقابليتها للتطبيق يف الدراسة.
األساليب اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراس����������ة وحتلي����������ل ما مجع من بيانات 
متت معاجلة البيان����������ات وفًقا لنظام برنامج احلزم اإلحصائية 

)spss( وعلى ذلك النحو التايل:
إدخال البيانات يف احلاس����������ب بعد ترميزها، أي حتويل . 1

اإلجابات اللفظية إىل رقمية.
مت حس����������اب املقايي����������س اإلحصائي����������ة املناس����������بة لطبيعة . 2

البيانات، نوع متغريات الدراسة، وما تسعى إىل حتقيقه 
من أهداف، على النحو التايل:

معامل الفا كرونباخ حلساب ثبات األداة.  	
معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي   	

ألداة الدراسة.
التكرارات والنسب املئوية لوصف أفراد الدراسة.  	

املتوسط احلس����������ايب واالحنراف املعياري ملعرفة اجتاهات   	

استجابات أفراد العينة.
وليتمكن الباحثان من اإلجابة على تساؤالت الدراسة   	
قاما بتحديد درجة التحقق من خالل تقسيم املتوسط 

إىل ثالث فئات وفق اجلدول التايل:
قيمة املتوسطدرجة التحقق

1إىل 2ضعيف
2,1إىل 3متوسط
3,1إىل 4مرتفع

عرض النتائج ومناقشتها: 
أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول: 
)ما دور القيادات األكاديمية في تعزيز القيم اإلسالمية 

للمسؤولية المجتمعية في جامعة المجمعة. 
البع����������د األول: دور القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة 
يف تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية املتعلقة بالقيم 

االجتماعية.
جدول )6( يوضح اس����������تجابات أفراد الدراس����������ة حول 
بعد دور القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة يف تعزيز القيم 

اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية املتعلقة بالقيم االجتماعية:

العبارة
درجة الموافقة

منخفضةمتوسطةعاليةعالية جًدا
االنحراف المتوسط

الترتيبالمعياري %ك%ك%ك%ك
التأكيد على المساواة بين الناس 
2.113.410.7221%7.372%37.897%52.6336%50رغم اختالف أجناسهم ولغاتهم

ترسيخ مبادئ وقيم العمل التطوعي 
2.113.060.7697%20.002%47.3719%30.5345%29وتدريب الطلبة على ذلك

تنمية الوعي لدى الطلبة بأساليب 
4.213.070.8286%17.894%44.2117%33.6842%32الحوار الهادف
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العبارة
درجة الموافقة

منخفضةمتوسطةعاليةعالية جًدا
االنحراف المتوسط

الترتيبالمعياري %ك%ك%ك%ك
تنمية روح العمل الجماعي بين 

0.003.150.7432%21.050%43.1620%35.7941%34الطلبة وبعضهم البعض

توجيه الطلبة نحو ممارسة قيم 
3.163.090.7875%16.843%47.3716%32.6345%31اإلثار في الحياة المجتمعية

التأكيد على تفضيل المصلحة 
5.263.140.8703%15.795%38.9515%40.0037%38العامة على المصلحة الخاصة

توجيه العاملين نحو ممارسة قيم 
2.113.120.7424%15.792%50.5315%31.5848%30اإليثار في الحياة االجتماعية

المتوسط الحسابي العام =   )3.15(    ، االنحراف المعياري العام = )0.64(                           درجة التحقق : مرتفع  

يتضح من جدول )6( استجابات أفراد الدراسة حول 
بعد دور القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة يف تعزيز القيم 
اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية املتعلقة بالقيم االجتماعية:

بلغ املتوس����������ط احلس����������ايب العام هلذا احمل����������ور )3,15(، 	 
واالحن����������راف املعياري ) 0,64 (، وهذا املتوس����������ط يقع 
يف درجة التحقق املرتفع وهذا يش����������ري إىل أن القيادات 
تقوم بدور مرتفع يف تنمية القيم اإلس����������المية للمسؤولية 

اجملتمعية املتعلقة بالقيم االجتماعية اآلتية:
إن متوس����������طات عبارات احملور امت����������دت من )3,06( 	 

إىل )3,41(، ومجيع هذه املتوس����������طات تقع يف الفئتني 
األوىل والثانية م����������ن املقياس الرباعي؛ وتش����������ري النتيجة 
الس����������ابقة إىل تفاوت اس����������تجابات أفراد عينة الدراسة 
حول دور القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة يف تعزيز 
القيم اإلس����������المية للمس����������ؤولية اجملتمعية املتعلقة بالقيم 
االجتماعية، وتع����������زى هذه النتيجة إىل إدراك القيادات 
بأثر املس����������ؤولية اجملتمعية اليت تبنتها جامعة اجملمعة على 

سلوك الطلبة وتأثريها اإلجيايب على اجملتمع احمليط.
حيث ج����������اءت العب����������ارة )التأكيد على املس����������اواة بني 	 

الن����������اس رغم اختالف أجناس����������هم ولغاهتم( على أعلى 
قيمة مبتوس����������ط حس����������ايب )3.41(، واحنراف معياري 
)0.722( مم����������ا يدل عل����������ى أن عينة الدراس����������ة توافق 
بدرج����������ة عالية بش����������دة على هذه العب����������ارة، واليت حتقق 
التعام����������ل األخوي الطيب مع اآلخرين، وحتقيق الوحدة 

ومتاسك اجلماعة بشكل أمشل وأعمق.
بينما جاءت )ترس����������يخ مبادئ وقي����������م العمل التطوعي 	 

وتدري����������ب الطلبة على ذلك، وتنمية الوعي لدى الطلبة 
بأس����������اليب احلوار اهلادف( يف املرتبتني األخريتني حيث 
تراوحت قيمة املتوسط احلسايب بني )3,06-3,07(، 
واحن����������راف معياري بني )0,828-0,769( وقد يعود 
حصول تلك العبارتني على املرتبة املتدنية بني عبارات 
احملور إىل قلة ال����������ورش التدريبية املنف����������ذة للطلبة داخل 
اجلامع����������ة اخلاصة بالعمل التطوعي اجملتمعي؛ واليت هتتم 
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بالتعري����������ف بالعمل التطوعي وس����������بله، وكذلك التأكيد 
على املس����������اواة بني الن����������اس رغم اختالف أجناس����������هم 
ولغاهت����������م، تنمي����������ة روح العم����������ل اجلماعي ب����������ني الطلبة 
وبعضهم البعض، وترجع الدراسة ذلك إىل قيام جامعة 
اجملمعة بدورها جتاه املسؤولية اجملتمعية مع اجملتمع احمللي 
واخلارج����������ي، وال����������ذي يضمن دعم مجيع أف����������راد اجملتمع 
وحتقيق أهدافها ورس����������التها للتنمي����������ة واالزدهار، إضافة 
إىل اإلسهام بتلبيه احتياجات اجملتمع ومتطلباته املتغرية 

وفًقا للتغريات املستمرة .

 وهذا ما أكدته دراسة )الفارس،2016م( على ضرورة 
تشجيع القيادات األكادميية باجلامعة على تشجيع الطلبة 
دائًم����������ا على العمل التطوعي التع����������اوين اجلماعي، وهذا ما 
تس����������عى إليه القيادة التشاركية من تنمية شخصيات إجيابية 

حتب التعاون وتعمل بروح الفريق الواحد.
البعد الثان�������ي: دور القي�������ادات األكاديمية بجامعة 
المجمع�������ة ف�������ي تعزي�������ز القيم اإلس�������المية للمس�������ؤولية 

المجتمعية المتعلقة بالقيم األخالقية.

جدول )7( يوضح استجابات أفراد الدراسة حول بُعد دور القيادات األكادميية جبامعة اجملمعة يف تعزيز القيم اإلسالمية 
للمسؤولية اجملتمعية املتعلقة بالقيم األخالقية: 

العبارة
درجة املوافقة

املتوسط منخفضةمتوسطةعاليةعالية جًدا
احلسايب

االحنراف 
الرتتيباملعياري %ك%ك%ك%ك

التأكيد على تقدير 
قيمة الوقت واحلرص 

على استغالله 
االستغالل األمثل

32%33,6850%52,639%9,474%4,213,160,7627

التأكيد على مبدأ 
الوسطية واالعتدال 

والبعد عن التطرف يف 
كل شيء

46%48,4244%46,324%4,211%1,053,420,6292

التأكيد على تنمية روح 
النظام واالنضباط يف بيئة 

العمل واجملتمع احمليط.
43%45,2644%46,326%6,322%2,113,350,6964

التأكيد على االنتماء 
للمسؤولية األخالقية 

جتاه اجملتمع
40%42,1150%52,632%2,113%3,163,340,6785

التأكيد على أمهية 
وضرورة االلتزام باآلداب 

العامة للمجتمع
46%48,4246%48,422%2,111%1,053,440,5961
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العبارة
درجة املوافقة

املتوسط منخفضةمتوسطةعاليةعالية جًدا
احلسايب

االحنراف 
الرتتيباملعياري %ك%ك%ك%ك

التأكيد على ضبط 
التصرفات األخالقية 

مما حيقق حياة 
أكادميية آمنه.

44%46,3244%46,327%7,370%0,003,390,6243

التأكيد على مواجهة 
التغريات اليت حتدث 
يف اجملتمع؛ مما يعني 
على حفظ اجملتمع 

واستقراره.

38%40,0042%44,2114%14,741%1,053,230,7366

املتوسط احلسايب العام =   )3,33(    ، االحنراف املعياري العام =  )0,57(             درجة التحقق : مرتفع  

يتضح من اجل����������دول )7( دور القيادات األكادميية جبامعة 
اجملمع����������ة يف تعزيز القيم اإلس����������المية للمس����������ؤولية اجملتمعية 

املتعلقة بالقيم األخالقية كما يلي:
بلغ املتوس����������ط احلس����������ايب العام هلذا احمل����������ور )3,33(،   	
واالحن����������راف املعياري )0,57( وهذا املتوس����������ط يقع يف 
درج����������ة التحق����������ق املرتفع وهذا يش����������ري إىل أن القيادات 
تقوم بدور مرتفع يف تنمية القيم اإلس����������المية للمسؤولية 

اجملتمعية املتعلقة بالقيم األخالقية اآلتية:
أن املتوسط احلسايب للعبارات يرتاوح ما بني )3,44)-   	
)3,23( وبالت����������ايل فإن مجيع املتوس����������طات تقع يف فئة 
املرتفع وتش����������ري النتيجة السابقة إىل تقارب استجابات 
أف����������راد عينة الدراس����������ة حول دور القي����������ادات األكادميية 
جبامعة اجملمعة يف تعزيز القيم اإلس����������المية للمس����������ؤولية 

اجملتمعية املتعلقة بالقيم األخالقية.
حيث جاءت العبارة )التأكيد على أمهية وضرورة االلتزام   	
باآلداب العامة للمجتمع( على أعلى قيمة مبتوس����������ط 
حس����������ايب )3,44(، واحنراف معياري )0,596(، مما 

يدل على أن عينة الدراس����������ة توافق بدرجة عالية بشدة 
عل����������ى هذه العب����������ارة، وهذا ي����������دل عل����������ى أن القيادات 
األكادميية جبامعة اجملمعة تقوم على حتسني نوعية احلياة 
اجلامعية للمجتمع األكادميي، وعلى تكوين عالقة بني 

املسؤولية اجملتمعية وبني املسؤولية األخالقية.
بينم����������ا ج����������اءت )التأكيد على مواجه����������ة التغريات اليت 
حتدث يف اجملتمع؛ مما يعني على حفظ اجملتمع واس����������تقراره( 
يف املرتب����������ة األخرية حيث بلغت قيمة املتوس����������ط احلس����������ايب 
)3,23( واحنراف معي����������اري )0,736( ومن هنا يتوجب 
على القيادات األكادميية توعية اجملتمع األكادميي على نقد 
األف����������كار اليت تضر اجملتمع؛ واحملافظة على الطلبة وزرع قيم 

املواطنة الصاحلة يف نفوسهم.
ثانيً�������ا: الس�������ؤال الثاني: )ما متطلب�������ات تعزيز القيم 

اإلسالمية للمسؤولية المجتمعية بجامعة المجمعة؟  
فم����������ن خالل م����������ا ورد يف اإلطار النظ����������ري ومن خالل 
بعض الدراس����������ات السابقة فإن املتطلبات متثلت يف اهتمام 
القي����������ادات وصن����������اع الق����������رار يف اجلامعة، كذل����������ك يتطلب 
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استضافة املسؤولني يف القطاعات املختلفة؛ ليكون الطالب 
اجلامعي أكثر وعًيا ملا يدور من أحداث وتطورات جمتمعية. 
وعلي����������ه يوضح الباحثان بأن اجملتم����������ع األكادميي يف جامعة 
اجملمعة لديه الوعي لتبين مناهج وأنش����������طة تعزز املس����������ؤولية 
وتنش����������ئة الطلبة وتنمية اإلحس����������اس باالحتياج اجملتمعي مبا 
يتوافق واملتطلبات اجملتمعية وتعزيز املمارسات اليت تدعمها 

وترسخها.
ثالثًا: النتائج المتعلقة باإلجابة على الس�������ؤال الثالث: 
)المعوقات التي تحول دون تبني القيادات األكاديمية 
عل�������ى تعزيز القيم اإلس�������المية للمس�������ؤولية المجتمعية 

بجامعة المجمعة(.

جدول )8( يوضح استجابات أفراد الدراسة حول املعوقات اليت حتول دون تبين القيادات األكادميية على تعزيز القيم 
اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة:

العبارات

درجة املوافقة
املتوسط منخفضةمتوسطةعاليةعالية جًدا

احلسايب
االحنراف 
الرتتيباملعياري

%ك%ك%ك%ك
االهتمام باجلوانب 

االقتصادية دون أخرى 
يف اجلامعة

11%11,5818%18,9546%48,4220%21,052,210,9105

الرتكيز على اجلوانب 
األكادميية مع الطلبة مما 
يقلل االهتمام جبانب 
املسؤولية االجتماعية

10%10,5329%30,5341%43,1615%15,792,360,8741

غياب آليات عملية 
تقييم ممارسات األنشطة 

اجلامعية للمسؤولية 
اجملتمعية

14%14,7422%23,1633%34,7426%27,372,251,0214

غياب الصالحيات 
احملفزة على تبين 

مبادرات املسؤولية 
اجملتمعية

12%12,6331%32,6325%26,3227%28,422,291,022

عدم حرص اجلامعة 
على وضع خطط 
أو رؤية مستقبلية 

للمسؤولية االجتماعية
7%7,3719%20,0027%28,4242%44,211,910,9687

عدم وضوح دور اجلامعة 
54,741,780,9708%17,8952%22,1117%5,2621%5حنو اجملتمع
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العبارات

درجة املوافقة
املتوسط منخفضةمتوسطةعاليةعالية جًدا

احلسايب
االحنراف 
الرتتيباملعياري

%ك%ك%ك%ك
اإلجراءات الروتينية 
الستقبال املبادرات 
املتعلقة بأنشطة 
املسؤولية اجملتمعية

11%11,5829%30,5329%30,5326%27,372,260,9923

وجود فجوة بني األدوار 
االجتماعية للجامعة  
وبني احتياجات اجملتمع 

الفعلية
10%10,5326%27,3726%27,3733%34,742,141,0176

  املتوسط احلسايب العام = )2,15(      ، االحنراف املعياري العام = )0,79(                 درجة التحقق : متوسط  

يتضح من اجلدول )8( استجابات أفراد الدراسة حول 
املعوق����������ات اليت حتول دون تبين القي����������ادات األكادميية على 
تعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة:

بلغ املتوس����������ط احلس����������ايب العام هل����������ذا احمل����������ور )2,15(،   	
واالحنراف املعياري )0,79( وهذا املتوسط يقع يف درجة 
التحقق املتوس����������ط وهذا يتسق مع نتائج احملور األول اليت 
تش����������ري إىل ارتفاع دور القيادات يف تعزيز القيم اإلسالمية 
للمس����������ؤولية االجتماعية وهذا يش����������ري إىل اخنفاض تأثري 

املعوقات وأشارت العينة إىل املعوقات التالية:
ج����������اءت العبارة )الرتكيز عل����������ى اجلوانب األكادميية مع   	
الطلبة مما يقلل االهتمام جبانب املسؤولية االجتماعية( 
على أعلى قيمة مبتوس����������ط حسايب )2,36(، واحنراف 
معياري )0,874( وميكن تفسري ذلك بأن أفراد الدراسة 
وعينته����������ا يرون أن����������ه مما يعيق تعزيز املس����������ؤولية اجملتمعية 
باجلامعة تركيزها على اجلوانب األكادميية دون االهتمام 
باجلوانب اليت ختدم املسؤولية االجتماعية وعدم حتديد 
دقي����������ق لألهداف املتعلقة باملس����������ؤولية، كما وأن لغياب 
األساسيات للمبادرات اجملتمعية غري واضحة يعيق من 

ممارس����������ة جوانبها بالصورة اجملتمعي����������ة املطلوبة للجامعة، 
كما أن لغي����������اب املعايري املتعلقة باملس����������ؤولية اجملتمعية 
دور يف هذه النتيجة. وقد أش����������ارت دراسة )اخلليوي، 
2016( على دور اجلامعة يف التخطيط العلمي السليم 
املبين على معلومات مناس����������بة وأه����������داف قابلة للقياس 
ملعرفة واقع العم����������ل اجملتمعي واحلد من التحديات اليت 
متنع تعزيز املسؤولية اجملتمعية. وعليه فإن الدراسة تؤكد 
على ضرورة تفعيل احلري����������ة األكادميية اإلدارية، والبعد 
ع����������ن البريوقراطية يف ممارس����������ات العمل اجلامعي، وعلى 
س����������هولة احلصول على الدعم املادي املساعد لذلك، 
كما تؤكد على اس����������تثمار القيادات األكادميية الفرص 
املناسبة خلدمة اجملتمع اخلارجي وتعميق ذلك يف نفوس 
الطلب����������ة دون تردد أو خوف من اللوم أو غريه. وبالتايل 
ف����������إن توفر عدد م����������ن املختصني الفعلي����������ني يف اجلامعة 
بالعمل اجملتمعي يساهم بشكل كبري يف خدمة اجملتمع 

بصورة فاعلة وذات كفاءة.
رابًع�������ا: النتائج المتعلقة باإلجابة على الس�������ؤال الرابع: 
)الس�������بل التي يمكن أن تس�������هم في تعزيز المس�������ؤولية 

المجتمعية وفق القيم اإلسالمية بجامعة المجمعة(.
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جدول )9( يوضح استجابات أفراد الدراسة حول السبل اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز املسؤولية اجملتمعية وفق القيم 
اإلسالمية جبامعة اجملمعة:

العبارات
درجة الموافقة

المتوسط منخفضةمتوسطةعاليةعالية جًدا
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

%ك%ك%ك%ك
استقطاب اخلرباء واملختصني 

يف املسؤولية اجملتمعية 
للجامعات لالستفادة 

منهم يف وضع الربامج اليت 
سينفذها القيادات األكادميية 

جبامعة اجملمعة.

15%15,7945%47,3729%30,536%6,322,730,8056

إقامة املزيد من الدورات 
التدريبية اليت تٌعزز املسؤولية 
اجملتمعية للقيادات اجلامعية.

2324,21%3941,05%3031,58%33,16%2,860,8205

االلتزام بالشفافية واإلفصاح 
عن املشروعات اخلريية والربامج 

اليت يشارك فيها القيادات 
األكادميية خلدمة اجملتمع

27%28,4244%46,3221%22,113%3,1630,7991

إنشاء جمالس استشارية 
مشرتكة من القيادات 

األكادميية وقيادات اجملتمع 
لتحديد مشكالت اجملتمع 

والعمل على حلها

26%27,3738%40,0024%25,267%7,372,870,9024

ختصيص فريق عمل من 
القيادات األكادميية ملتابعة 
حتقيق املسؤولية اجملتمعية 

على مستوى اجلامعة.
28%29,4743%45,2620%21,054%4,2130,8252

هتيئة إدارات متخصصة 
للمسؤولية اجملتمعية من 

القيادات األكادميية تتوىل 
ختطيط وتنفيذ الربامج ومبادلة 

اخلربة والتجارب العلمية

27%28,4244%46,3219%20,005%5,262,980,8383

   املتوسط احلسايب العام = ) 2,9(      ، االحنراف املعياري العام = )0,71(                درجة التحقق : متوسط  
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يتضح من اجلدول )9( استجابات أفراد الدراسة حول 
السبل اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز املسؤولية اجملتمعية 

وفق القيم اإلسالمية جبامعة اجملمعة:
بلغ املتوسط احلسايب العام هلذا احملور )2,9(، واالحنراف 
املعي����������اري )0,71( وهذا املتوس����������ط يق����������ع يف درجة التحقق 
املتوس����������طة ويتضح مما يلي السبل اليت ترى عينة الدراسة أهنا 
أكثر مناسبة لتعزيز القيم اإلسالمية للمسؤولية اجملتمعية:   

جاءت العب����������ارة )االلت����������زام بالش����������فافية واإلفصاح عن   	
املشروعات اخلريية والربامج اليت يشارك فيها القيادات 
األكادميي����������ة خلدمة اجملتمع، وختصي����������ص فريق عمل من 
القي����������ادات األكادميية ملتابعة حتقيق املس����������ؤولية اجملتمعة 
عل����������ى مس����������توى اجلامع����������ة( يف أعلى قيمتني مبتوس����������ط 
حس����������ايب لكل منهما )3( وهذه النتيجة تدل على أن 
الش����������فافية واإلفصاح عن املشروعات اخلريية للقيادات 
األكادميي����������ة مع ختصيص فريق ملتابعة حتقيق املس����������ؤولية 
على مستوى اجلامعة ُتسهم يف خدمة اجملتمع اخلارجي 
للجامعة والتعرف عل����������ى الدور الذي تقوم به اجلامعة، 
مع االس����������هام يف تقليل املعوق����������ات اليت حتول دون تبين 
القيادات األكادميية للمس����������ؤولية اجملتمعة، وقد اتفقت 
ه����������ذه النتيج����������ة مع دراس����������ة )أبو غ����������امن،2018( اليت 
توصلت إىل ضرورة االلتزام مببدأ الشفافية ونقل املعرفة 
ب����������ني اجلامعة واجملتمع، مع ض����������رورة قيام اجلامعة بتوفري 
فرق متخصصة تتابع وتس����������هم يف كفاءة وفاعلية تعزيز 
املس����������ؤولية اجملتمعية داخل اجلامع����������ة ودورها يف خدمة 
اجملتمع اخلارجي. وعلى ذلك فإن الدراسة احلالية تؤكد 
على ضرورة التكامل مع اجملتمع واالنضواء حتت سقفه 
لتحقيق األهداف املرس����������ومة يف اخلطط االس����������رتاتيجية 
للجامعة، كم����������ا وأن لدور الطلبة أثر يف ذلك وادماجه 
ضمن الفرق املعدة للمس����������ؤولية اجملتمعية مع نشر ثقافة 
العم����������ل اخلريي داخل اجلامعة بكل وضوح وش����������فافية؛ 
تس����������هم بشكٍل أكرب على ترس����������يخها ومن مث ممارستها 

بأحسن أداء ونتائج جيدة.

توصيات الدراسة:
تضم����������ني عدد من مناه����������ج اجلامعة مفهوم املس����������ؤولية   -

اجملتمعية وأثرها على السلوك اجملتمعي األكادميي.
حتديد آليات للتنسيق والش����������راكة اجملتمعية ين اجلامعة   -
وبني اجله����������ات اخلارجي����������ة؛ يتم تعميمه����������ا على مجيع 

منسويب اجلامعة لتحقق نتائجها بصورة أفضل.
حتديد مفهوم املسؤولية اجملتمعية جلامعة اجملمعة.  -

إعداد دليل تنظيمي للشراكات اجملتمعية مع اجلامعة.  -
دمج اسرتاتيجية املس����������ؤولية اجملتمعية مع االسرتاتيجية   -

العامة للقيادات األكادميية.
توفري عدد من أدوات تقييم حتقيق املس����������ؤولية اجملتمعية   -

جبامعة اجملمعة.
استقطاب خرباء خمتصني باملسؤولية اجملتمعية.  -

إحلاق أعض����������اء هيئ����������ة التدريس إىل مجعي����������ات علمية   -
متخصصة باملسؤولية اجملتمعية.

إتاحة مرافق اجلامعة خلدمة اجملتمع بكافة شرائحه.  -
تطوير مفهوم املسؤولية اجملتمعية من موضوعها الضيق   -

إىل املسامهة الفعلية يف التنمية املستدامة.
اس����������تحداث آليات للحوافز املعنوية واملادية للقيادات   -
األكادميية الفاعلني يف تعزيز املسؤولية اجملتمعية جبامعة 

اجملمعة.
مقترحات الدراسة:

تقييم أثر ممارس����������ة املس����������ؤولية اجملتمعية جبامعة اجملمعة   -
وارتباطها باجلودة الوظيفية للمجتمع األكادميي.

إجراء دراسة حول متطلبات تفعيل املسؤولية اجملتمعية   -
جبامعة اجملمعة وفًقا ملعايري هيئة تقومي التعليم واالعتماد 

األكادميي.
إجراء دراسة حول املعوقات املادية والبشرية والتنظيمية   -
ال����������يت حتول دون حتقيق املس����������ؤولية اجملتمعية باجلامعات 

السعودية.
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إسهام المنظمات االجتماعية في الحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا بالمجتمع السعودي)1(
)دراسة مطبقة على المنطقة الشرقية(

)1( تتقدم الباحثات بالشكر اجلزيل للجمعية السعودية للدراسات اإلجتماعية جبامعة امللك سعود على دعمها هذا البحث من خالل مبادرة دعم نشر 
األحباث للمهندس حممد العقيل.

أ. د / أسماء أبو بكر عبد القادر
أستاذ اخلدمة االجتماعية

كلية اآلداب – جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

د/ ياسمين عالء الدين
أستاذ علم االجتماع املساعد

كلية اآلداب – جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

د / عزيزة عقاب العنزي
أستاذ اخلدمة االجتماعية املساعد

كلية اآلداب
جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

املنظمات االجتماعية  الراهنة يف تساؤل رئيس مفاده: ما مدى اسهامات  الدراسة  تتبلور إشكالية  الدراسة:  ملخص 
يف إدارة أزمة فريوس كورونا يف اجملتمع السعودي؟ وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي هبدف وصف وحتليل مدى 
اسهام املنظمات االجتماعية يف إدارة أزمة فريوس كورونا يف اجملتمع السعودي، واستخدم الفريق البحثي صحيفة االستبيان 
كأداة رئيسة جلمع البيانات، ومتثل جمتمع الدراسة يف مديري اجلمعيات ومتخذي القرارات والبالغ عددهم )85( مفردة وهم 
عدد الردود للمستجيبني على االستبيان الذي تلقتها الباحثات خالل فرتة زمنية تبدأ من 11 / 7 / 2020 إىل 11 / 8 
/ 2020 م، ولقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج اليت أجابت عن القضية الرئيسة اليت تبنتها. ايضاً، وضع الفريق 
البحثي مقرتحات مبثابة رؤية مستقبلية تستفيد منها اجلمعيات األهلية يف تعاملها مع أزمة كورونا وغريها مبا يظهر جاهزيتها 
وقدرهتا على التعامل يف املستقبل مع ما يتعرض له اجملتمع من أزمات بأسلوب علمي أكثر كفاءة وفاعلية. ويربز دورها 

كشريك فاعل يف خدمة وتنمية اجملتمع السعودي. 
الكلمات املفتاحية: املنظمات االجتماعية، األزمات، فريوس كورونا.
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 The Contribution of Social Organizations in Reducing the Repercussions
of the Corona Virus Pandemic in the Saudi Society

)A Study Applied to the Eastern Region)

An Abstract: The problem of this study revolves around one main question 
which is: what is the extent of contributions offered by social organizations in 
managing the Corona virus pandemic in the Saudi Society? This study uses 
the descriptive approach with the goal of analyzing and describing the extent of 
services offered by social organizations and institutions during the pandemic. 
This study relied on questionnaire as a main tool of a data collection. the study 
population represented in social institutions mangers and decision makers with 
a total count of 85 responses the researchers received during a period of time 
starting from 11/7/2020 to 11/8/2020. The study reached a number of conclu-
sions which answered the main issue adopted by this study and also placed a 
couple of suggestions and proposals as a future vision that the NGOs can benefit 
from in dealing with the Corona virus pandemic and others. which demonstrate 
their readiness and ability to deal in the future with the crises facing society in a 
more efficient and effective scientific manner while highlighting their role as an 
effective partner in serving and developing the Saudi society.  

Keywords: social organizations. crises. coronavirus.          
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مقدمة:
تنتش����������ر املنظم����������ات االجتماعي����������ة يف اململك����������ة العربية 
الس����������عودية ويقدر عدد املس����������تفيدين م����������ن خدماهتا مبئات 
األالف ومتث����������ل ق����������وة اجتماعي����������ة منظمة م����������ن حيث عدد 
العاملني فيها واملس����������تفيدين منها كما ظهرت يف السنوات 
االخرية اجلمعيات العلمية اليت مت تأسيس����������ها حتت إشراف 
اجلامعات السعودية وهدفها علمي حبت واهلدف من ذلك 
النهوض باجملتمع وترس����������يخ القيم اإلنس����������انية فيه فأهدافها 
ختدم املصلحة العامة وحتقي����������ق الرعاية االجتماعية للعديد 
من الفئات مما يساعد على حتقيق االستقرار االجتماعي. 
وميثل انتشار فريوس كورونا الذي يسمى )كوفيد 19( 
أزم����������ة غري متوقعة أدت إىل ظهور أزمات متتالية يعاين منها 
أبناء اجملتمع نتيجة س����������رعة انتش����������ار الفريوس وُعرف اآلن 
باسم فريوس املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة كورونا، وقد 
صنفته منظمة الصحة العاملية “باجلائحة العاملية” يف 11 
مارس 2020.وميكن للمنظمات االجتماعية القيام ببعض 
األنش����������طة وامله����������ام يف جمال احلد م����������ن اجلائحة إىل جانب 
جهود الدولة. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراس����������ة الراهنة 
للتعرف على اس����������هام اجلمعيات يف احلد من أزمة انتش����������ار 
فريوس كورونا لكوهنا تتصل بشكل مباشر بالصحة العامة 

ألبناء اجملتمع. 
أواًل: مشكلة الدراسة 

سَتجد يف تغيري ملسار البلدان 
ُ
تس����������ّبب فريوس كورونا امل

بشكل عام وتأثرت املنظمات االجتماعية ايضا من حيث 
جتمع املدين كغريه من 

ُ
ممارس����������ة أنشطتها اجملتمعية. وكان امل

الفاعلني جيَهل ما َس����������تؤول إليه األم����������ور وخاصة مع إلغاء 
الدولة جلمي����������ع الفعاليات الثقافية والرياضية واملس����������ابقات 
األدبي����������ة واملهرجانات والنَّ����������دوات واملعارض وغريها. فكان 
يقف عاجزا، ُمتفرجا ال يَعرف أي السِّياس����������ات اليت جَيب 

اتباُعها أمام هذا الوضع الكارثّي العاملّي.
ويرى علماء االجتم����������اع أهنا ظاهرة اجتماعية هلا صفة 
العمومي����������ة واجلربي����������ة فهي تؤث����������ر على أف����������راد اجملتمع وعليه 

ف����������إن هذه الظاهرة متثل حتديا أم����������ام اجملتمع بكل تنظيماته 
احلكومية وغري احلكومية فالدول����������ة وحدها ال تكون قادرة 
عل����������ى التفاعل معه دومنا تكات����������ف اجملتمع املدين بتنظيماته 
املختلفة س����������واء كانت مجعيات أهلي����������ة أو نقابات وغريها 
فالدول����������ة يف الوق����������ت الراهن هتتم بالش����������راكة مع تنظيمات 
اجملتمع املدين يف النهوض باجملتمع وحل مش����������اكله املختلفة 

وحتقيق التنمية البشرية )سيد، 2010(.
واهتمت حكوم����������ة اململكة بتنظي����������م العمل مبنظمات 
اجملتم����������ع املدين بإصدار األنظم����������ة واللوائح لتنظيمها، حى 
أصبحت منظم����������ات اجملتمع املدين مسة من مسات التنمية، 
واهلدف منها مس����������اعدة احلكومة بتحم����������ل جزء من أعباء 

التنمية واملشاركة يف إدارة منظمات اجملتمع املدين.
وتتميز مؤسسات اجملتمع املدين بأهنا حلقة الوصل بني 
اجملتمع والقطاعني العام واخلاص، وأهنا أكثر املؤسس����������ات 
التصاقا باجملتمع وأكثرها تواصال معه ألهنا أسس����������ت لتلبية 
حاجات اجملتمع الضرورية ال التحسينية كما يعتقد البعض. 
كما تتميز بأن لديها قدرة أعلى على التكيف مع املتغريات 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية )النمري 2015(.
وهتتم العلوم االجتماعية بدراس����������ة سلوك اجملتمعات مع 
تفش����������ي األوبئة. فتحت تأثري األوبئة، تش����������هد اجملتمعات 
موج����������ات من اخل����������وف اجلماع����������ي، كما حت����������دث ثورة يف 
التفس����������ريات املرتبطة بأس����������باب هذه املعاناة اجلماعية جراء 
الوباء، وتتس����������بب يف موجة من التناقضات القيمية، وزخم 
من الس����������لوكيات واالسرتاتيجيات وحماوالت بائسة ملواجهة 
الوباء، خاصة وأن األوبئة بطبيعتها تعد أمراًضا »جديدة« 
ال تتوفر بش����������أهنا معلومات أو توقعات بكيفية انتش����������ارها 
ومكافحته����������ا، وبالتايل ال يوجد بالضرورة عالج هلا. وكّلما 
كان الوب����������اء خطريًا من حيث تداعياته، زادت املدة الزمنية 
ب����������ال عالج واضح، وكانت املس����������احة مرتوكة لالجتهادات 
الفردية واالجتماعية، والتمس����������ك ب����������أي أمل يف اخلالص، 
ح����������ى وإن كان ذل����������ك يتمثل يف ممارس����������ات غ����������ري منطقية 

باملطلق )احلفناوي، 2020(.
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يف ضوء ما سبق طرحه، ويف ظل تداعيات أزمة انتشار 
فريوس كورونا املستجد )كوفيد19(، ويف ضوء حبث العلماء 
اجلاد للس����������يطرة على الوضع، وما ج����������اءت به االحباث من 
احتمالية أن يصبح هذا الوباء مومسي ومس����������تمر طاملا بقيت 
احلياة. وبعد كل هذه التكهنات ويف ضوء ما ميكن ان تقدمه 
املنظمات االجتماعية من اسهامات للحد من انتشار الفريوس 
واآلثار املرتتبة عليه على مستوى األفراد واألسر واجملتمعات 
كان م����������ن واجب اخلدمة االجتماعية وعلم االجتماع تقدمي 
تص����������ور يربز دور املنظم����������ات االجتماعية للتعامل مع األزمة 
كمحاولة للتخفيف من حدة العوامل االجتماعية املس����������ببة 
للم����������رض واليت ميكن توظيفها للوقاية من����������ه وتدعيم قدرات 
األفراد واجلماعات واجملتمعات من أجل مستقبل يسود فيه 
األمن واألمان والعطاء فإن مشكلة البحث تتبلور يف حماولة 

اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: 
ما اس�������هام المنظم�������ات االجتماعية ف�������ي إدارة أزمة 

كورونا في المجتمع السعودي؟ 
ثانياً: أهمية الدراسة 

تنبع أمهية الدراسة الراهنة من أمهية موضوعها والتأكيد 
عل����������ى دور املنظمات االجتماعية كش����������ريك فاعل يف بناء 
وتنمي����������ة اجملتم����������ع وما ميك����������ن تقدمية من خدم����������ات وقائية 
وعالجي����������ة وتنموي����������ة يف ظل جائحة كرونا على املس����������توى 
الصحي واالجتماعي واالقتصادي، وبصفة عامة فإن أمهية 

الدراسة الراهنة تظهر يف العناصر التالية:
األهمية النظرية:

1- تس����������اهم هذه الدراس����������ة مبا تقدمه من نتائج وتوصيات 
ح����������ول دور املنظمات االجتماعية يف إدارة أزمة فريوس 
كورونا يف إثراء املكتبة العربية هبذا النوع من الدراسات.

2-  ندرة الدراس����������ات اخلاص����������ة بنوعي����������ة أدوار املنظمات 
االجتماعية يف حدود علم الباحثات واملرتبطة بأسهمها 

يف إدارة أزمة فريوس كورونا مبنطقة اخلليج.
3- تُعد هذه الدراس����������ة اس����������هام يف أدبيات علم االجتماع 

واخلدمة االجتماعية.
4- تُركز الدراسات اخلاصة باملنظمات االجتماعية املتاحة 
على مناقش����������ة دور املنظمات يف قضايا ومش����������كالت 
جمتمعي����������ة مألوف����������ة، لذا ف����������إن هذه الدراس����������ة تعترب من 
الدراس����������ات العلمية املتفردة اليت توجه لدراس����������ة اسهام 
املنظم����������ات االجتماعي����������ة يف إدارة األزمات الس����������يما 
األزمات اليت تتسم بانتشارها يف حيز مكاين كبري مشل 
كافة أرجاء اململكة بل والعامل امجع بسبب العديد من 
العوامل وهنا العوامل االجتماعية املرتبطة بثقافة التفاعل 

االجتماعي. 
5- اختذت اململكة العربية الس����������عودية العديد من القرارات 
واإلجراءات االحرتازية ملواجهة االزمة متيزت عن غريها 
بس����������رعة اختاذ هذه القرارات وتكاتف اجلهود احلكومية 
واالهلية ومجيع القطاعات وفئات اجملتمع يف للتصدي 
لألزمة والتعاون واالستجابة وااللتزام من قبل املواطنني 
واملقيم����������ني هذا لفت نظر الباحثات اىل حتديد وإظهار 
اس����������هام اجلمعيات األهلية اليت متثل القطاع الثالث يف 

اجملتمع لدفع عجلة التنمية.
6- اهتمام ختصصي اخلدم����������ة االجتماعية وعلم االجتماع 
بالعديد من القضايا واملش����������كالت االجتماعية خاصة 
األزم����������ات والكوارث والعمل على ما من ش����������أنه وقاية 
األفراد من الوقوع يف املشكالت واألزمات االجتماعية.

األهمية التطبيقية:
1- ُتس����������هم هذه الدراسة مبا تقدمه من نتائج وتوصيات يف 
تطوي����������ر برامج تنموية توج����������ه إىل الفئات األكثر تضررًا 
وبالتايل لفت نظر املسئولني بوزارة التضامن االجتماعي 
ملزيد من الدعم يف العديد من املمارس����������ات اليت تساهم 
يف وقاية اجملتمع من االثار املرتتبة على حدوث االزمة.

2- تتمي����������ز مؤسس����������ات اجملتمع املدين بأهن����������ا حلقة الوصل 
بني اجملتم����������ع والقطاعني العام واخل����������اص، و أهنا أكثر 
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املؤسس����������ات التصاقا باجملتمع و أكثره����������ا تواصال معه 
وإظهار ما تس����������هم به خصوصا وقت االزمات ضرورة 

لتنمية وتطوير جهودها خلدمة وتقدم اجملتمع. 
3- مُتكن هذه الدراسة املؤسسات االجتماعية واالعالمية 
ذات الصل����������ة م����������ن تفعيل دورها يف توعي����������ة اجملتمع من 

خطورة فريوس كورونا باجملتمع.
4- مُتكن هذه الدراس����������ة املنظمات االجتماعية من آليات 
مواجه����������ة األزمات اليت تبدأ من إنش����������اء قواعد بيانات 
سوس����������يومكانية للمجتمعات احمللي����������ة تتضمن البيانات 
الوصفي����������ة للمجتمع احملل����������ي لتقدمي الربامج املناس����������بة، 
باإلضافة إىل إكساب تلك املنظمات خربات جديدة 
حول أش����������كال مرنة كاستجابة ملواجهة التحديات اليت 
تواجه خالل إدارة ملف أزم����������ة فريوس كورونا باجملتمع 

السعودي. 
5- تفت����������ح املقرتحات اليت تتوصل هلا الدراس����������ة اجملال امام 
املهتمني من الباحثني بالبحث يف جمال القطاع األهلي 

واخلريي جماالت حبث جديدة.
6- تشجع هذه الدراسة املهتمني يف اجملتمع السعودي من 
رواد العم����������ل اخلريي ورجال االعم����������ال تقدمي التربعات 
والصدقات لالرتقاء خبدم����������ات املنظمات األهلية اليت 
تُع����������د فاعاًل أساس����������ياً يف تلبية االحتياج����������ات اجملتمعية 
وش����������ريكاً أساس����������ياً للحكومة يف دعم اخلطط الرعائية 
واملساعدات االجتماعية واإلغاثية. ويدعم ذلك توجه 
اجملتمع السعودي بطبيعته وتركيبته الثقافية واالجتماعية 
والديني����������ة احملب لعمل اخلري خصوص����������ا إذا كان موجه 
للوص����������ول ايل التنمية املس����������تدامة اليت تُعد أهم أهداف 

الرؤية االسرتاتيجية. 
ثالثاً: أهداف الدراسة 

تس����������عى الدراس����������ة الراهنة لتحقيق هدف رئيسي مؤداه 
» توضي�������ح اس�������هام المنظمات االجتماعي�������ة في الحد 

من تداعيات أزمة انتش�������ار في�������روس كورونا بالمجتمع 
الس�������عودي » من خ����������الل حتقيق جمموع����������ة من األهداف 

الفرعية التالية:
1- توضيح اس����������هام املنظمات االجتماعية يف مساعدات 

لألسر األكثر تضرر من انتشار فريوس كورونا.
2- توضيح التحديات اليت تواجهها املنظمات االجتماعية 
يف تقدمي مس����������امهاهتا يف احلد من أزمة انتش����������ار فريوس 

كورونا.
3- حتديد نوعية الربامج اليت تنفذها املنظمات االجتماعية 

للحد من تداعيات أزمة فريوس كورونا.
4- حتدي����������د االج����������راءات الوقائية املتبعة وفق����������ا للمعلومات 
املرتبطة باخلصائص السوسيودميوجرافية للفئات املتضررة 

جراء أزمة فريوس كورونا.
5- التوص����������ل ملقرتحات لزي����������ادة فاعلية اس����������هام املنظمات 

االجتماعية يف إدارة ازمه فريوس كورونا.
رابعاً: تساؤالت الدراسة

ما اسهام املنظمات االجتماعية يف مساعدات لألسر   .1
األكثر تضرر من انتشار فريوس كورونا؟

ما التحديات اليت تواجهها اسهام املنظمات االجتماعية   .2
يف احلد من أزمة انتشار فريوس كورونا؟

ما الربامج اليت تنفذها املنظمات االجتماعية للحد من   .3
تداعيات أزمة فريوس كورونا؟

م����������ا اإلجراءات الوقائية املتبعة وفقا للمعلومات املرتبطة   .4
باخلصائص السوس����������يودميوجرافية للفئات املتضررة جراء 

أزمة فريوس كورونا؟
ما املقرتحات لزيادة فاعلية اسهام املنظمات االجتماعية   .5

يف إدارة ازمه فريوس كورونا؟
خامساً: مفاهيم الدراسة

Social Orga- :1- مفهوم المنظمات االجتماعية
  nization
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هي وحدات اجتماعية هادفة، وهلا أنش����������طة منس����������قة 
بوع����������ي، ويتفاعل فيها األفراد ضمن حدود معينة وواضحة 
نس����������بياً من اجل حتقيق أهداف مشرتكة )السامل، 2018: 

ص18(.
وتع����������رف بأهنا هيكل منظم مفت����������وح على احمليط، يضم 
ع����������دة عناصر خمتلفة، غري أهنا تعمل بش����������كل متفاعل من 
أجل حتقيق هدف مش����������رتك وبإجراءات تعديلية ) دربايل ، 

2019 : ص40(.
َنّظمات يف رأي العلماء الس����������لوكيني عبارة عن: بيئة 

ُ
وامل

خاصَّة يعيش فيها األفراد أو يعملون فيها، ومن خالل هذا 
ا تؤثر على س����������لوكهم وش����������خصيتهم، كما أنَّ العاملني  فإهنَّ
َنظمة يؤثرون عل����������ى بعضهم البعض وُيالحظ أنَّ 

ُ
داخ����������ل امل

َنّظمات دائمي التفسري والشرح لسلوكهم 
ُ
األفراد يف بناء امل

َنّظمات 
ُ
م يُقيمون بوعي وعلى تأثري االنتماء إىل امل كما أهنَّ

ّنظمة عليهم.
ُ
ومدى تأثري امل

ا:  َنّظمة على أهنَّ
ُ
وينظر أصحاب النظري����������ة البيئية إىل امل

كي����������ان داخل كيان آخر وي����������كادون جُيِمعون على أنَّ احلّد 
ا هو خّط اعتباري  الفاصل بني ما هو ُمَنّظمة وما هو بيئة إمنَّ
يكاد مُيحى يف بعض األحيان )جوهر، 1972: ص59(.

وأصب����������ح هذا العصر يس����������مى عص����������ر املنظمات فهي 
الش����������كل املؤسسي الس����������ائد الذي حييط باإلنسان من كل 
جانب وتالزمه منذ الوالدة حى الوفاة ولذلك هلا تأثري كبري 
على اجلوانب االقتصادية واالجتماعي����������ة والثقافية والدينية 
وكذلك على احلياة األس����������رية، وتعترب الوس����������يلة الرئيس����������ية 
إلش����������باع احلاجات اإلنس����������انية يف اجملتمع باإلضافة إىل اهنا 
م����������كان يعمل فيه الكثري من الن����������اس يف كل جمتمع )حرمي، 

2009 ص 40(.
واملنظمات االجتماعية يف هذه الدراس����������ة هي بناءات 
اجتماعية اهلية كانت او ش����������عبية أهدافه����������ا اجتماعية أو 
اقتصادية أو ثقافية تعتمد على العضوية واملش����������اركة الفعالة 
يف اختاذ القرارات اليت ختدم اجملتمع بفاعلية. تضم جمموعة 
من األفراد يتفاعلون مع����������اً لتحقيق األهداف املتفق عليها 

يف بيئة تعمل يف نطاقها وتتفاعل معها من خالل ممارس����������ة 
وظائف وأنشطة منظمة بشكل جيد يف ضوء قيم ومعايري 

واضحة.
يتحدد المفهوم اإلجرائ�������ي للمنظمات االجتماعية 

من خالل المؤشرات التالية:
1-كيان مؤسس����������ي حملي منظم حيق����������ق أهدافًا حمددة من 

خالل إجراءات واضحة.
2- يعمل هذا الكيان يف ضوء قواعد ولوائح خاصة مبنظومة 

العمل يف اململكة العربية السعودية.
3-  يتسم ببيئة تنظيمية حمددة وواضحة.

4-  له عدة خصائص بنائية مميزة مثل: )تقس����������يم العمل، 
العم����������ل الفريقي، التطوع، ال����������والء حنو العمالء واملهنة، 
وض����������وح األدوار، تنمي����������ة املعرف����������ة وتنظيمها من خالل 
دورات رفع األداء للعاملني، ومواجهة األزمات ووضع 

اسرتاتيجيات حللها.(
2- مفه�������وم األزم�������ات: )Crisis(: لق����������د تنوع����������ت 
واختلف����������ت تعريف����������ات مصطلح األزم����������ات تبعا ملنظور 
الُكَتاب وجماالت البحث والتطبيق، ألن مفهوم األزمة 
أصبح من املفاهيم الواس����������عة االنتشار يف عاملنا املعاصر 
ومت����������س كل جوانب احلياة االجتماعي����������ة، واالقتصادية، 
والسياس����������ية، والبيئي����������ة، وتؤث����������ر على مجي����������ع األصعدة 
واملس����������تويات احمللية، واالقليمية، والعاملية. فقد ُعرفت 
األزم�������ة بأهنا: موقف ينتج ع����������ن تغريات يف بيئة مولدة 
لألزمات، خت����������رج فيها املنظمة عن إطار العمل املعتاد، 
يتضمن ق����������دراً من اخلطورة والتهدي����������د واملفاجأة إن مل 
يكن يف احلدوث فهو يف التوقيت، ويتطلب استخدام 
أساليب إدارية مبتكرة وس����������رعة ودقة رد الفعل، ويفرز 
آثاراً مستقبلية حتمل يف طياهتا فرصة للتحسني والتعلم، 
أم����������ا األزمة مبعناها العام اجملرد فهي تلك النقطة احلرجة 
واللحظ����������ة احلامس����������ة اليت يتحدد عنده����������ا مصري إما إىل 

األفضل وإما اىل األسوأ )املريض،2014: ص22(.
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 حيث عرفه����������ا اجلار اهلل بأهنا: حالة أو موقف فجائي 
غ����������ري متوقع تتداعى فيها األحداث بصفة س����������ريعة تتطلب 
قرارات ينتج عنها حدوث تغيري حاسم إجيايب أو سلي تؤثر 

على خمتلف الكيانات ذات العالقة. 
وعرفها )كاظ����������م، 2018: ص511( بأهنا حالة غري 
اعتيادية تنتج ح����������دث أو حادث وتكون غالباً خارج أطر 
التحكم والس����������يطرة وتؤدي إىل توق����������ف العمل، وقد هتدد 
حتقيق األهداف املطلوبة أو تدمري املنظمة يف وقت حمدد.

اذ عرفه����������ا )ج����������الل، 2016: ص18( موقف وحالة 
يوجهه����������ا متخذ القرار يف أحد الكيان����������ات اإلدارية )دولة، 
مؤسسة، مشروع، أسرة( تتالحق فيها األحداث وتتشابك 
معها بالنتائج ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة 

عليها أو على اجتاهاهتا املستقبلية.
يتح�������دد المفه�������وم اإلجرائي لألزم�������ات من خالل 

المؤشرات التالية:
1- حالة غري عادية خترج عن نطاق التحكم والسيطرة.

2- تتالح����������ق فيها االحداث تؤثر ق����������ي بدايتها على اختاذ 
القرار املناسب.

3- ت����������ؤدي اىل توقف حركة العمل وإعاقة حتقيق األهداف 
املطلوبة يف الوقت احملدد هلا. 

4- خترج فيها املنظمة عن إطار العمل املعتاد.
3- تتطل����������ب مواجه����������ة األزم����������ة ودرء أثره����������ا كل اجلهود 

واإلمكانيات للتخفيف من أخطارها واحتوائها.
سادساً: الدراسات السابقة

تواج����������ه املنظمات االجتماعية حتدي����������ات كبرية تفرضها 
عليه����������ا جمموعة من التغريات والتح����������والت العاملية والتطور 
والعوملة االقتصادية وس����������رعة التواصل التقين واملعلومايت وال 
ميكن فصل هذه التحوالت ع����������ن تنظيمات اجملتمع املدين 
وخاصة فيما خيص األزمات وكيفية إدارهتا بش����������كل جيد، 
مم����������ا أدى إىل اهتمام الباحثني حملياً وعاملياً بكيفية مواجهة 

املنظمات االجتماعية يف اجملتمع األزمات واملخاطر خاصة 
األوبئة كما يلي:

 هت����������دف دراس����������ة حمم����������د )2017( إىل حتديد جهود 
املنظم����������ات احلكومي����������ة واالهلي����������ة يف مواجه����������ة الكوارث 
واألزم����������ات اجملتمعي����������ة. وتوصلت جملموعة م����������ن املقرتحات 
لتفعي����������ل التكامل بني اجلهود ملواجه����������ة الكوارث واألزمات 
اجملتمعية مثل: تنظي����������م دورات تدريبية للعاملني باملنظمات 
احلكومي����������ة واالهلية عن كيفية وأمهية التعاون بينهم ملواجهة 
الكوارث واألزمات اجملتمعية ومحاية اجملتمع وأفراده، وتفعيل 
دور االخصائ����������ي االجتماعي للعم����������ل على تكامل اجلهود 
بني املنظمات يف تقدمي اخلدمات وقت االزمات والكوارث 
من خالل االط����������الع على خربات وجتارب الدول املتقدمة 

يف هذا االمر. 
وتتحدد مش����������كلة الدراس����������ة عند الف����������رم )2017( يف 
تقييم الدور االتصايل للمؤسس����������ات الصحي����������ة يف التوعية 
حيال مرض كورونا، من خالل استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي كأداة توعوية يف ظل وجود خطر وبائي متمثل 
يف فريوس كورونا، حيث هتدف الدراس����������ة إىل التعرف على 
مس����������توى اس����������تخدام وتوظيف املدن الطبية مبدينة الرياض 
ومستش����������فياهتا احلكومية لش����������بكات التواصل االجتماعي 
)يوتيوب – فيس����������بوك - تويرت( يف اس����������رتاتيجيات التوعية 
الصحية ملرض كورونا وتقييم درجة مش����������اركة املدن الطبية 
ومستشفياهتا احلكومية بالرياض يف برامج التوعية الصحية 
ملرض كورونا عرب ش����������بكات التواصل اجلماهريية باململكة. 
وقد كش����������فت الدراس����������ة أن 73% من املدن الطبية مبدينة 
الرياض ومستش����������فياهتا احلكومي����������ة ال متتلك منصات على 
ش����������بكات التواصل االجتماعي )يوتيوب – فيس����������بوك – 
تويرت(، كما بينت الدراس����������ة أن 0 6% م����������ن املدن الطبية 
مبدينة الرياض مل تس����������تخدم شبكات التواصل االجتماعي 
يف التوعي����������ة حيال مرض كورونا، وأوصت الدراس����������ة بأمهية 
تصمي����������م اس����������رتاتيجية توعوية صحية وطنية، تس����������هم فيها 
كافة مكونات املنظومة الصحية، من القطاعات احلكومية 
املختلفة وكذلك من قبل القطاع الصحي اخلاص، وكذلك 
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أمهية قيام املدن الطبية واملستش����������فيات الكربى بتأس����������يس 
منظوم����������ة اتصالية حديث����������ة، والقيام بدوره����������ا الوطين حيال 
التوعية الصحية واس����������تخدام ش����������بكات اإلعالم اجلديد يف 

التوعية الصحية.
وناقشت دارسة املركز الدويل )2018( دور القطاع غري 
الرحبي يف التنمية املستدامة من خالل رؤية 2030باململكة 
العربية السعودية وهتدف اىل التعرف على مدى جاهزيتها 
مبختلف مناطق اململكة العربية الس����������عودية، وكان من أبرز 
نتائجها أن القطاع غري الرحبي قادر على رفع نسبة مسامهته 
يف الناتج ايضاً، وقادر على تطوير األنظمة واللوائح املمكنة 

للعمل باستقاللية مالية وفنية تامة.
وجاءت دراس����������ة فقريي )2019( هتدف إىل توضيح 
الدور الفعلي للمنظمات غ����������ري احلكومية يف تنمية اجملتمع 
احمللى يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والثقايف وأوصت 
بتوجي����������ه املنظمات واملؤسس����������ات غري احلكومي����������ة ورجال 

االعمال للتصدي لقضايا البيئة والتنمية باجملتمع احمللى.
وتناول����������ت دارس����������ة الغام����������دي )2019( موضوع دور 
املنظم����������ات غري الرحبي����������ة مبنطقة الري����������اض يف حتقيق التنمية 
االجتماعي����������ة ، ويف ض����������وء ما توصلت له م����������ن نتائج مثل 
عالقة التفاعل بني اإلنس����������ان واملؤسسات والبيئة اخلارجية 
مم����������ا يتطلب دائم����������اً عم����������ل مراجعات ودراس����������ات تقوميية 
ملنظمات اجملتمع املدين وقطاع املنظمات غري الرحبية بشكل 
دائم، وذل����������ك ملواكبة التحوالت اليت يتع����������رض هلا اجملتمع 
باس����������تمرار يف ظل السياسة التنموية احلالية ويف ضوء الرؤية 
الوطنية2030 ،وضعت جمموعة من التوصيات لتحقيقها 
ومنها ضرورة ربط كل األنشطة واخلدمات داخل املنظمات 
غري الرحبية بالتخطيط العلمي، وهو ما يعين االعتماد على 
البح����������وث والتخصصات العلمية املختلف����������ة؛ ضماناً ألداء 
هذه املنظمات أدوارها بش����������كل اح����������رتايف وعقالين، والبعد 
عن مفردات اخلري واإلحس����������ان، إذ حتول عمل هذا القطاع 
اخلريي إىل واجب وطين ال جمرد منحة أو هبة متارس ممارسة 

فردية.

و ق����������ام مرك����������ز ع����������امل اآلراء م����������ارس )2020( بتنفيذ 
اس����������تطالع  رأي للمجتمع الكوييت  حول  فريوس كورونا، 
هبدف التعرف على أبرز انطباعات اجملتمع وخماوفه وتوقعاته 
حول الوب����������اء، واجلهود احلكومية ملواجهت����������ه، واإلجراءات 
الوقائية للحماية اجملتمع وتوصل االستطالع وأعرب معظم 
املستجيبني عن رضاهم عن الوزارات احلكومية يف تعاملها 
مع فريوس كورونا حيث احتلت وزارة الصحة اعلى درجة 
م����������ن الرض����������ى من بني ال����������وزارات بنس����������بة 7 ,98 % بينما 
عرب نصف املس����������تجيبني عن رضاه����������م عن اجلهات اخلريية 
باإلضافة اىل وجود اختالف����������ات بني الذكور واالناث فيما 
يتعلق باجلهات اخلريية لصاحل االناث بنسبة 7 , 64 %. 
وهدفت دراسة كشك )2020( إىل الكشف عن أهم 
التداعيات اليت سببتها األزمة لواقع الشراكات والتحالفات 
الدولية الراهن����������ة، فضاًل عن حتلي����������ل دور منظمات العمل 
اجلماعي خالل األزمات، باإلضافة إىل تناول تأثري األزمة 
على األم����������ن اإلقليمي. ولقد توصل����������ت إىل: تعزيز مفهوم 
الوطنية واالنتماء، وهو ما عكس����������ته املبادرات التطوعية يف 
ع����������دٍد من دول اخلليج واليت قدم����������ت منوذجاً حيتذى به يف 
احرتام حقوق اإلنسان، منذ بدايات أزمة كورونا، باإلضافة 
إىل اإلجراءات االحرتازية، والتأكيد على القدرة االستيعابية 
للتعامل مع حاالت اإلصابة أو االشتباه يف اإلصابة بذلك 
الفريوس، فضاًل عن التأكيد على أن اخلدمات الطبية تُقّدم 
للوافد واملقيم على حٍد س����������واء، وهي مجيعاً مؤشرات ال بد 
من توظيفها مس����������تقباًل للرد على احلمالت املشبوهة لتلك 

املنظمات جتاه دول اخلليج.
كما هدفت دراس����������ة عبد احلميد )2020( إىل حتديد 
دور رأس امل����������ال االجتماعي يف مواجه����������ة األزمات وأيضاً 
واق����������ع رأس املال االجتماعي يف اجملتمع املصري من خالل 
املنظمات األهلي����������ة. وتوصلت إىل: أن أزمة فريوس كورونا 
متث����������ل حتدياً كبرياً أمام الدولة على مس����������تويات ش����������ى كان 
أبرزها: توفري الدعم املادي والعيين للفئات املتضررة خاصة 
العمالة غري املنتظمة وتوفري املوارد املادية والبش����������رية الالزمة 
للقطاع الطي ال����������ذي يُعد خط الدفاع األول للمجتمع يف 
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مواجهة هذه األزمة ومن هنا برز دور العديد من اجلمعيات 
واملؤسسات األهلية جبهد كبري ملواجهة أزمة فريوس كورونا 
، وم����������ن ناحية أخ����������رى ظهرت بعض املب����������ادرات اجملتمعية 
ملواجهة األزمة س����������واء على مستوى القرى أو على مستوى 
الدول����������ة املصرية وجاءت هذه املب����������ادرات إما لدعم العمالة 
املتضررة والفئات األكثر احتياجاً أو لدعم القطاع الطي.

وتوصلت دراس����������ة اجلن����������دي )2020( إىل عدة نتائج 
منها: هناك أولويات خاصة بالدولة وأخرى خاصة باملواطن 
من خالل حصر ومعاجلة األضرار اإلنسانية وإعادة املناطق 
والفئات املتضررة من األزمة وأيضاً كش����������فت الدراس����������ة عن 
ضرورة إصالح وتأهيل البنية التحتية واملرافق العامة املتضررة 
مع إعطاء األولوية للخدمات الصحية، باإلضافة إىل وجود 
أولوي����������ات حتفيز النمو االقتصادي وحتس����������ني بيئة األعمال 
وتش����������جيع الش����������راكة مع املنظمات االجتماعي����������ة ، أيضاً 
كش����������فت عن أهم اجلهود الدولية الحتواء تداعيات هذه 
األزمة يف جلوء بعض الدول إلنشاء صناديق متويلية تسهم 
فيها البنوك التجارية والقطاع اخلاص وأيضاً إنشاء صناديق 
تكافلي����������ة للحد من تداعيات انتش����������ار الفريوس تتلقى من 

خالهلا التربعات من املواطنني يف الداخل واخلارج.
كما هدفت دراس����������ة " بيكاج" Bekaj )2020( إىل 
التع����������رف على دور املنظمات الدولية واإلقليمية يف مواجهة 
ف����������ريوس كورونا حيث تواج����������ه تلك املنظم����������ات معوقات 
وحتدي����������ات كبرية يف مواجهة اجلائحة وكش����������ف عن جهود 
منظم����������ات اجملتمع املدين اليت تتمثل يف عمل برامج توعوية 
لألف����������راد داخل اجملتمع حتثهم فيها عل����������ى البقاء يف منازهلم 
وضرورة التباعد االجتماعي بني األفراد. وتوصلت الدراسة 
إىل: هناك بعض األخطاء اليت جيب على احلكومات عدم 
افرتاضه����������ا بأن أزمة فريوس كورونا تس����������اعد يف خفض دور 
مؤسسات اجملتمع املدين ألن تلك املؤسسات تقوم بأدوار 

فعالة وتوعوية يف مواجهة اجلائحة.
Brechen-  وجاءت دراس����������ة " برمشنش����������ر و كروثرز"

macher& Carothers ع����������ام )2020( تتناول مدى 
استجابة احلكومة لوباء فريوس كورونا اجلديد وتعطيل دور 

مؤسسات اجملتمع املدين على الصعيد العاملي ، حيث تقوم 
تلك املؤسس����������ات بنش����������ر ثقافة إجراءات التباعد اجلسدي 
لألف����������راد يف منازهلم وتقليل من قدرهت����������م على االلتقاء، أن 
اجلهات الفاعلة يف مؤسسات اجملتمع املدين يف العديد من 
البلدان ترفع مستوى التوعية خبطورة الفريوس بطرق عديدة، 
وأيًضا تقوم بس����������د الفجوات ال����������يت خلفتها احلكومات من 
خالل تقدمي اخلدمات األساس����������ية ونشر املعلومات حول 
الف����������ريوس ومحاية الفئات املهمش����������ة ، و توصلت إىل : أن 
مجيع مبادرات مؤسسات اجملتمع املدين يف مواجهة اجلائحة 
تأخذ طابع دميوقراطي وتلعب دورًا بناء يف االستجابة ألزمة 
فريوس كورونا. أيًضا كشفت عن دور اجلمعيات التطوعية 
بأهنم حيملون األموال لإلغاثة يف حاالت الطوارئ وجيمعون 
اإلمدادات الطبية ومعدات احلماية للمراكز الطبية املنهكة، 
كما يقدمون املساعدة ألولئك الذين يفتقرون إىل أشكال 
أخرى م����������ن احلماية االجتماعية يف عدد من األماكن فهي 
تس����������اهم بش����������كل كبري يف جهود االغاثة بكاف����������ة الطرق. 
كما كش����������فت ايضاً وجود الكثري من مؤسس����������ات اجملتمع 
املدين قامت بتحويل عملها من املشاريع طويلة املدى إىل 
اإلغاثة الطارئة ملواجهة فريوس كورونا، باإلضافة إىل إعالم 
اجملتمعات ح����������ول الفريوس وتصحي����������ح املعلومات املضللة 

والسرد الكاذب حول فريوس كورونا.
التعقيب على الدراسات السابقة:

أس����������هم العرض السابق لبعض الدراسات السابقة ذات 
الصلة مبوضوع الدراس����������ة الراهنة يف بناء الدراس����������ة بش����������أن 
منهجية وآلية إجراء الدراسة من الناحيتني النظرية وامليدانية 

وحى يف كتابة النتائج.
وبتحليل الدراسات السابقة يتضح ما يأتي:

أ-  م����������ن حي����������ث أغ����������راض الدراس����������ة وأهدافه����������ا: تناولت 
الدراسات السابقة موضوع دور املنظمات االجتماعية 
يف مواجهة األزمات من خالل التطوع؛ بعضها تناول 
دورها التوعي ومدى االستجابة لألزمة، وبعضها ركز 
عل����������ى م����������دى ارتباطها باملؤسس����������ات الصحية يف ظل 
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جائحة كورونا، وبعضها وضع مؤشراًت لقياس أداءها 
داخل اجملتمع، وبعض الدراس����������ات سعت يف الكشف 
ع����������ن التحديات واملعوقات اليت تقلص من كفاءة أداء 

املنظمات االجتماعية يف التعامل مع املخاطر.  
ب - من حيث املنهج واألداة يف الدراسة: تنوعت املناهج 
املس����������تخدمة يف هذه الدراس����������ات فالبعض اس����������تخدم 
املنهج الوصفي أو التحليل����������ي، وبالتبعية فقد تعددت 
أدوات مجع البيانات يف االستبانة، املقابلة، واملقياس.

ج�- من حيث جمتمع الدراس����������ة: تباين جمتمع الدراس����������ة يف 
الدراس����������ات الس����������ابقة فهناك من ركز على املنظمات 
االجتماعي����������ة، والبعض األخر رك����������ز على حتليل كيفي 
للربامج واألنش����������طة اليت تقدمها تل����������ك املنظمات يف 
مواجه����������ة األزمة، وكذل����������ك تباينت العين����������ة املنتقاة يف 
هذه الدراس����������ات، فمنهم من انتقى العاملني يف جمال 
املنظمات االجتماعية، ومنهم من ركز على املستفيدين 

من تلك املنظمات.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسات السابقة 
يف أمور عدة من أمهها: كون هذه الدراس����������ات مبثابة نقطة 
االنطالق األساس����������ية اليت س����������هلت تناول مشكلة الدراسة 
وأهدافها وتس����������اؤالهتا يف ضوء النتائج الس����������ابقة. كما أهنا 
قدم����������ت أدلة علمية يف حتديد ما توصل إليه الرصد العلمي 
بش����������أن موضوع الدراس����������ة الراهنة. وكان لتلك الدراسات 
الس����������ابقة دوٌر يف توجيه الدراس����������ة الراهنة ألسلوب معاجلة 
نتائج الدراس����������ة احلالية ولألساليب اإلحصائية املستخدمة، 
كما أسهمت يف اختيار التوجه النظري املناسب يف تفسري 
مدى إس����������هام املنظمات االجتماعية يف احلد من تداعيات 
جائحة كورونا باجملتمع السعودي، ويف حتليل واستخالص 

النتائج ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة. 
أوج�������ه االتفاق واالخت�������الف بين الدراس�������ة الحالية 

والدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة على  

1- دور املنظمات االجتماعية واس����������رتاتيجيتها يف مواجهة 
املخاطر.

2-  التوص����������ل إىل رؤي����������ة علمية تفس����������ريية توعوية واضحة 
السرتاتيجية التعامل مع األزمة.

3- اختذت الدراس����������ة احلالية اجتاًها خمتلًفا عن الدراس����������ات 
الس����������ابقة من حيث التناول وأسلوب املعاجلة واملنهجية 

املستخدمة. 
أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 
1-تركز الدراس����������ة احلالية إس����������هام املنظم����������ات االجتماعية 
)وقائي����������ة، وعالجية، وتنموية( يف احل����������د من تداعيات 

جائحة كورونا باجملتمع السعودي.
2- وهذا املوضوع مل ينل حظًّا من الدراس����������ة والتشخيص 
والتحليل الكافي في ضوء علم فريق البحث في الدراس��ات 

السابقة.

سابعاً النظريات الموجهة للدراسة:
تنطلق الدراس����������ة من بعض القضايا النظرية املستمدة من 
املداخ����������ل النظرية اآلتية: نظرية التدخل يف األزمات، ونظرية 
جمتم����������ع املخاطر، وس����������يتم التعريف هبذه املداخ����������ل النظرية 
ومنطلقاهتا األساسية وأهم روداها وفروضها األساسية، وصواًل 

إىل حتديد القضايا النظرية املوجهة للدراسة الراهنة.
1- التدخ�������ل في األزم�������ات: تعرف األزمة م����������ن الناحية 
االجتماعية اضطراب يف العادات واالعرف مبا يستلزم 
التغيري السريع إلعادة التوازن ولتكوين عادات جديدة 
أكثر مالئمة مع الوضع احل����������ايل الذي فرضته )عليوة، 

2006: ص 13(.
وتع����������رب ايضا ع����������ن توقف األحداث املنظم����������ة واملتوقعة 
واضط����������راب العادات مما يس����������تلزم التغيري الس����������ريع إلعادة 
التوازن، ولتكوين عادات جديدة أكثر مالئمة )اخلضريي، 

2002: ص66(.
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وتع����������رف إدارة األزمة بأهنا ق����������درة املنظمة على التعامل 
م����������ع املواقف الطارئة بس����������رعة وفاعلية وكفاءة هبدف تقليل 
التهدي����������دات واخلس����������ائر يف االرواح واملمتل����������كات واآلثار 
الس����������لبية على استمرار أنشطتها وعملياهتا )رفاعي، جربيل 

2007: ص30(.
وتعتمد الدراسة الراهنة على نظرية التدخل يف األزمات 
حيث قدمت إطاراً ملواجه����������ة املواقف الطارئة واملفاجئة يف 
حياة اإلنس����������ان ويعترب تدخاًل مالئم����������اً للتعامل مع األدوار 
االجتماعي����������ة وما تتعرض له من ضغوط وتوترات بش����������كل 
مفاجئ وغري مسبوق او خمطط له كما حدث فيما تعرض 
له اجملتمع ومؤسس����������اته وأفراده هذه األيام من تأثري انتشار 
جائحة كورونا يتطلب هذا وجود األخصائيني االجتماعيني 
املؤهلني للعمل بأسلوب التدخل يف األزمات يف املنظمات 
االجتماعي����������ة للعمل مع األفراد واألس����������ر واجملتمعات احمللية 
بش����������كل عام وجمتمع احلاجة على وجه التحديد من خالل 
القي����������ام مبجموعة من األدوار املهنية وفقاً لطبيعة احلاجة او 
املشكلة اليت يتعامل معها ويستفيد األخصائي االجتماعي 
يف تأدي����������ة أدواره من تقنيات العص����������ر احلديث يف التواصل 
وتقدمي املس����������اعدات املادية واملعنوية للفئات احملتاجة على 
وجه التحديد والتوعي����������ة والتثقيف من خالل برامج خمطط 

هلا لالستفادة اجملتمع بشكل عام.
2- مجتم�������ع المخاطر: قدم هذه النظرية عامل االجتماع 
األمل����������اين أولرش بي����������ك Urlich Beek عام 1986 
بعنوان جمتم����������ع املخاطر Risk Society. وهي مبثابة 
نظرية اجتماعية تصف إنتاج وإدارة املخاطر يف اجملتمع 
احلدي����������ث، وال يعين مفهوم جمتمع املخاط����������ر بذاته أنه 
جمتمع تزيد في����������ه معدالت اخلطر، بق����������در ما نعين أنه 
جمتمع منظم ملواجهة املخاطر، ألنه مشغول باملستقبل 
واألمن بشكل متزايد، وهو الذي َولد فكرة اخلطر وقد 
ترتب على نش����������وء اجملتمع الصناع����������ي مبا يتضمنه ذلك 
من استخدام واسع لآلالت اعتماداً على التكنولوجيا 
اليت غزت كل ميادين احلياة إىل ظهور أنواع ش����������ى من 
املخاطر مل تك����������ن معروفة من قبل، وم����������ن مث فاجملتمع 

احلدي����������ث يعد جمتمع معرض لنم����������ط خاص من اخلطر 
الذي ه����������و نتيجة لعملية التحدي����������ث ذاهتا اليت غريت 
من التنظي����������م االجتماعي. ووجود املخاطر يس����������تدعي 
ترش����������يد عملية صناعة وإدارة واختاذ القرارات الصناعية 
والتكنولوجي����������ة واالقتصادي����������ة يف التنظيم����������ات احلديثة. 
ولقد نش����������أت احلاجة اىل تنمية طرق حلساب املخاطر 
من خالل اس����������تحداث مناهج منضبطة حلساهبا وهي 
بالغ����������ة األمهية س����������يتوقف إصدارها على دقة حس����������اب 
املخاط����������ر )Beek,2005:6( وتذه����������ب نظرية بيك 
إىل أنه من مج����������اع املخاطر املتعددة )املصنعة، والبيئية، 
والصحية( بش����������كل م����������ا يطلق عليه جمتم����������ع املخاطر 
العامل����������ي )World Risk Society( حي����������ث يرجع 
نشوء هذا اجملتمع إىل تس����������ارع التطورات التكنولوجية، 
وال����������ذي أدى إىل ظه����������ور أنواع جديدة م����������ن املخاطر 
على اإلنس����������ان والبد أن يواجهه����������ا أو يتكيف معها. 
ويضيف أيضاً أنتوين جيدن����������ز )A.Giddens( على 
املخاطر البيئي����������ة والصحية واملصنعة جوانب أخرى من 
املتغريات املتداخلة يف حياتنا االجتماعية املعاصرة تعد 
األسباب احلقيقية لنشوء جمتمع املخاطر ومنها ما يلي: 

 )Johne,2007:80-82(
1- التقلب يف أمناط العمالة والتوظيف داخل التنظيمات.

2- تزايد اإلحساس بانعدام األمن الوظيفي.
3- شيوع التحرر والدميوقراطية يف العالقات الشخصية 

ويؤكد »بيك« بأن املخاطر تؤثر أيضاً على اإلنس����������ان، 
وذلك ألنه من الصعب التنب����������ؤ بطبيعة املهارات واخلربات 
العملية اليت س����������تكون مطلوبة يف جم����������ال االقتصاد الكوين 

املتغري على الدوام.
ولقد حلل األكادمييون املخاطرة من منظور اجتماعي 
ثق����������ايف مؤكدين على دور الس����������ياقات االجتماعية والثقافية 
للتحكم يف املخاطرة وإدارهتا، فقد حاولت ماري دوغالس 
Douglas أن تربهن على أن الثقافات واجملتمعات تشرتك 
يف مفاهيم املخاطرة وأن تلك املفاهيم ليست نتاج للمعرفة 
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.)Windvsky ،Douglas ,2008( الفردية
للمخاط����������ر حتديات كبرية حي����������ث يفرتض”بيك” أن 
العامة )األفراد العاديني( ليس لديهم املعرفة، وهم حيتاجون 
بصفة دائمة إىل من يقوم بتوعيتهم باملخاطر بواسطة أهل 
املعرف����������ة، وهم م����������ن يقومون بتوجيههم واإلش����������راف عليهم 
وإدارهتم باعتبارهم أه����������ل املعرفة وبناًء عليه فهم معتمدون 
بش����������كل دائم على معرفة اخل����������رباء لتوعيتهم وحتذيرهم ضد 

.),Beek 2009( املخاطر
وتأث����������رت طبيعة وخصائص اجملتمعات احلديثة كما يرى 
“ بيك” وتأخذ مظاهر هذا التأثري مالمح متعددة تشكل 
يف مجعها مكونات جملتمع املخاطرة وتتبلور هذه املكونات 
بش����������كل فردي غري أهنا تتسم بتأثري مجعي وتراكمي واضح 

ومنها:
هيمن�������ة اإلدراك الجماع�������ي: يعتمد قب����������ول املخاطرة 
م����������ا إذا كان هؤالء الذي����������ن يتحملون اخلس����������ائر هم أيضاً 
من يتلقون املكاس����������ب إذا حتس����������نت األحوال. واملخاطرة 
تعرف دائماً يف ضوء جمموعة من احملكات اليت تس����������تخدم 
لتعليمها واليت تتل����������ون باالفرتاضات الثقافية اليت حتيط هبا، 
فم����������ن املنظور االجتماعي البنائي تعد املخاطرة ضخمة إذا 
كانت الوقائع االجتماعية احمليطة هبا تتس����������م بعدم اليقني 
يف ضوء نظ����������ر غالبية أفراد الثقاف����������ة الواحدة حى إذا كان 
إدراك هذا اجلمهور يتس����������م بعدم العقالنية س����������واًء بسبب 
كون هؤالء األشخاص يقومون حبسابات خاطئة للمخاطر 
الشخصية أو بسبب أهنم يعربون عن أنفسهم بشكل غري 
واقع����������ي، ففي اجملال اجلمعي يتم حتدي����������د عبارات املخاطرة 
يف ضوء املعايري الثقافية حيث مازال غري مقبول بالنس����������بة 
الغالِبة ألفراد اجملتمع فاألحكام الثقافية واالجتماعية ميكنها 
تش����������ويه إدراكات املخاطرة ودون مثل ه����������ذه األحكام ال 
توجد خماطر، ويقع القادة يف التنظيمات الصناعية املعاصرة 
يف ظل آليات الس����������وق العاملي يف صراع شديد الوطأة بني 
اإلدراك اجلمعي للمخاطر الصناعي����������ة واالقتصادية والبيئية 

.) Beery,2009(

ويرج����������ع االعتم����������اد على نظرييت )التدخ����������ل يف األزمات 
،وجمتم����������ع املخاطر( كإطار نظري يوجه هذه الدراس����������ة الن 
اجملتمعات اليوم بشكل عام واجملتمع السعودي حمل الدراسة 
على وجه التحديد يعيش����������ون ازمة االنتشار السريع لفريوس 
كورون����������ا ) كوفيد 19( الذي آثر عل����������ى كافة مناحي احلياة 
وتأثرت منه الش����������عوب ومازال مس����������تمر وله تداعيات كثرية 
على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف البالد 
وأصبحت اجملتمعات بشكل عام تعاين من خماطر حتتاج إىل 
إدارة هذه األزمة والتوجه املستقبلي يف العمل من أجل جمتمع 
متماسك قوي البنية االجتماعية واالقتصادية والثقافية قادر 
على العمل بكفاءة وفاعلية يف التعامل مع املخاطر بأساليب 
حديث����������ة يف العمل مع األزمات ال����������يت يتعرض هلا من خالل 
منظماته االجتماعي����������ة واضحة االهداف ، متكاملة االدوار 
، ثابتة اخلطى يف سرعة تلبية االحتياجات وحل املشكالت 
جلميع فئات اجملتمع وفقا لسياس����������ة اجتماعية طموحة ومن 
هنا تظهر امهية اسهامات املنظمات االجتماعية يف التعامل 
مع االزمات بشكل عام و مع تداعيات ازمة انتشار فريوس 

كورونا املستجد على وجه التحديد.
ثامناً: اإلطار المنهجي للدراسة

1- ن�������وع الدراس�������ة: تُعد هذه الدراس����������ة من الدراس����������ات 
الوصفي����������ة؛ ألهنا تس����������عى إىل وصف وحتلي����������ل األبعاد 
والظ����������روف اجملتمعية لدور املنظم����������ات االجتماعية يف 
إدارة أزم����������ة ف����������ريوس كورون����������ا باجملتمع الس����������عودي ومت 
االعتماد عل����������ى املنهج الوصفي ال����������ذي يهتم بوصف 
الظاه����������رة وحتليليها، والتوصل إىل نتائج حوهلا مبا ميكن 
من ختطيطها مس����������تقباًل، وهو يستخدم أساساً يف جمال 
علم االجتماع واخلدمة االجتماعية. وبناًء على ذلك، 
مت االعتماد عليه من أجل وصف وحتليل إس����������هامات 
املنظم����������ات االجتماعي����������ة يف إدارة أزم����������ة كورونا وإلقاء 
الض����������وء على خمتل����������ف اجلوانب االجتماعية والنفس����������ية 

املرتتبة على الظاهرة جمال الدراسة. 
2-منهج الدراسة: مت االستعانة مبنهج املسح االجتماعي 
بالعين����������ة وهو من أش����������هر مناه����������ج البح����������ث وأكثرها 
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اس����������تخداماً يف الدراس����������ات الوصفية خاصة وأنه يوفر 
الكثري من البيانات واملعلومات عن موضوع الدراس����������ة. 
ويعترب املس����������ح أكثر طرق البحث االجتماعي والرتبوي 
استعمااًل، ذلك ألننا بواسطته جنمع وقائع ومعلومات 
موضوعية عن ظاهرة معينة أو حادثة خمصصة أو مجاعة 
من اجلماعات أو ناحية من النواحي )صحية، تربوية، 

اجتماعية... اخل(.
3-أدوات جمع البيانات: تعتمد الدراس����������ة الراهنة على 
صحيفة االس����������تبيان كأداة رئيسية تطبق إلكرتونًيا على 
القادة ومتخذي القرار باملنظمات االجتماعية األهلية.

خط�������وات إعداد األداة: بعد االط����������الع على الرتاث 
النظري والدراس����������ات الس����������ابقة مت حتديد احملاور الرئيس����������ية 
لالستبيان وبلغ عدد احملاور )5( وكتابة العبارات لكل حمور 

فضال عن البيانات األساسية كما يلي: 
المح�������ور األول: اس����������هامات اجلمعي����������ات األهلية يف 
مساعدات األسر األكثر تضرر من انتشار فريوس كورونا، 
ومت تقس����������يم هذه االس����������هامات اىل )وقائي����������ة، وعالجية، 
وتنموية( وبلغ عدد العبارات بش����������كل امجايل يف هذا احملور 

عدد )22( عبارة.  
المحور الثاني: التحديات أو الصعوبات اليت تواجهها 
اجلمعيات األهلية يف تقدمي مسامهاهتا يف احلد من األزمة. 
ومت تقس����������يم التحدي����������ات اىل )إدارية ومهني����������ة، اجتماعية، 
وصحية( وبلغ عدد العبارات بش����������كل امجايل يف هذا احملور 

عدد )21( عبارة.  
المحور الثالث: الربامج اليت تنفذها اجلمعيات األهلية 
للحد م����������ن تداعيات ازمة كورونا وبلغ ع����������دد عباراته )5( 

عبارات. 
المح�������ور الراب�������ع: اإلج����������راءات الوقائي����������ة املتبعة وفقاً 
للمعلومات املرتبطة باخلصائص السوسيودميوجرافية للفئات 

املتضررة وبلغ عدد عباراته )6( عبارات. 
المحور الخامس: مقرتحات لزيادة فاعلية مسامهات 

اجلمعي����������ات األهلية يف إدارة ازمه كورونا. وبلغ عدد عباراته 
)10( عبارات.

الصدق الظاهري: مت عرض االستبيان على احملكمني 
من ختصص اخلدمة االجتماعي����������ة وعلم االجتماع واخلرباء 
م����������ن مديري اجلمعيات األهلية هب����������دف احلكم على مدى 
مالئمة بنود االس����������تبيان إضافة إىل إبداء الرأي فيما يتعلق 
مبحاور االس����������تبيان املختلفة بالتعديل أو احلذف واالضافة 
أو إعادة الصياغة حس����������ب ما يرونه مناسب سعيا لتحقيق 
أهداف الدراس����������ة الراهنة ومت اج����������راء بعض التعديالت يف 
صياغة بعض العبارات وبلغ امجايل عدد عبارات االستبيان 

يف شكله النهائي )54( عبارة.
أما بالنسبة الختبار الثبات: فقد مت استخدام معامل 
الثبات )ألف����������ا كرونباخ(، وقد بلغت درج����������ة الثبات )80 
%( لذل����������ك تأكد فريق البحث من ثابت األداة وجاهزيتها 

للتطبيق.
4- عينة الدراس�������ة: تعتمد الدراس����������ة على ن����������وع العينات 
االحتمالية املصنفة باس����������م )العينة املس����������احية( واعتمد 
فريق البحث على ش����������روط اختيار هذه العينة بتقسيم 
املنطقة الشرقية اىل اقسام ومت حتديد مراكز تنمية اجملتمع 
مث اختي����������ار مركز واحد م����������ن كل منطقة جغرافية ليكون 
ممثل هلا يف الدراس����������ة مث مت تعميم االستبيان االليكرتوين 
على هذه املراكز وبلغ حجم الردود اليت وصلت الفريق 
البحثي خالل ف����������رتة االتاحة )85( وهو  حجم العينة 
ال����������يت مت االعتماد عليه  يف الفرتة الزمنية من 11 / 7 / 
2020 اىل 11 / 8 / 2020 م واليت متثل فرتة اتاحة 

االستبيان اإللكرتوين جلمع البيانات. 
مبررات اختيار المنطقة الشرقية كعينة للدراسة:

1- تعترب من املناطق األوىل يف ظهور فريوس كورونا ملوقعها 
كميناء جوي وحب����������ري واليت بدأت فيه����������ا اإلجراءات 

االحرتازية قبل مناطق أخرى.
2- ينتمي الفريق البحثي إىل جامعة اإلمام عبد الرمحن بن 
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فيصل ومقرها باملنطقة الشرقية. 
3- تعترب عينة ممثلة للمجتمع السعودي لوجود متثيل لألسر 
من مجيع اجناء اململكة لكوهنا جمتمع صناعي جتاري ذو 

طابع مكاين جذاب. 
4- مراك����������ز تنمية اجملتمع اليت مت االعتم����������اد عليها يف مجع 
البيان����������ات هلا نظري يف مناطق أخرى باململكة وتس����������ري 
وفقا لنظم وتشريعات متفق عليها يف كل اململكة حتت 

مظلة وزارة الشئون االجتماعية. 
5- العم����������ل على مس����������توى اجملتمع الس����������عودي حيتاج إىل 

إمكانيات مادية وبشرية أكرب.
6- ميكن تعميم نتائج الدراسة على اجلمعيات االهلية يف 

اجملتمع السعودي للمربرات السابقة.  
5- حدود الدراسة:

الحد الزمني: يتحدد اجملال الزمين للدراس����������ة يف الفرتة 
اليت اس����������تغرقتها عملية مجع البيان����������ات وإجراء التحليالت 

الكمية والكيفية وكتابة تقرير الدراسة.
الحد المكاني: تش����������مل احل����������دود املكانية املنظمات 
االجتماعية االهلية باملنطقة الشرقية والبالغ عددها )106( 
مجعية أهلية تابعة ألربع مراكز تنمية اجتماعية كما يلي: 

مركز تنمية اجتماعية الدمام.   -
مركز تنمية اجتماعية القطيف.   -
مركز تنمية اجتماعية اإلحساء.   -

مركز تنمية اجتماعية حبفر الباطن.  -
الحد البش�������ري: مديري اجلمعي����������ات االهلية واعضاء 

جملس االدارة والبالغ عددهم )85(.
6- األساليب االحصائية المستخدمة: 

مت حس����������اب املتوسط احلس����������ايب، واالحنراف املعياري،   -
والتكرارات والنسب املئوية لكل بعد.

مت اس����������تخدام اختبار املتوسط املرجح حلساب متوسط   -
التكرارات املرجحة لكل اس����������تجابات املبحوثني وذلك 

لكل بعد من ابعاد االستبيان. 
مت استخدام كرونباخ والتجزئة النصفية حلساب الثبات.  -

تاسعاً: نتائج الدراسة الميدانية 
يعرض فريق البحث النتائج اليت توصلت هلا الدراسة من 
خالل مناقش����������ة أهدافها كمحاور أساسية مع الربط بنتائج 
الدراسات السابقة يف ضوء النظريات املوجة للدراسة حى 
تتضح إسهام املنظمات االجتماعية يف احلد من تداعيات 

أزمة فريوس كورونا باجملتمع السعودي كما يلي:  
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1- وصف مجتمع الدراسة:
جدول رقم )1( وصف مجتمع الدراسة من حيث )الجنس، الوظيفة، العمر، المستوى التعليمي، التخصص( ن = 85

التخصصالمستوى التعليميالعمرالوظيفة الحاليةالجنس
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وصف   )1( رقم  السابق  اجلدول  بيانات  من  يتضح 
اإلناث  املستجيبات من  نسبة  ان  فنالحظ  الدراسة  عينة 
 %54,11 اىل  وتصل  الذكور  من  أكثر  االستبيان  على 
االجتماعيني  االخصائيني  من  االكرب  النسبة  ايضاً 
مشروع  ومدير  مدير  وظيفة  يليها   % اىل 41,17  تصل 
بنسبة17,64% ، وان الفئة العمرية االكرب تقع يف الفئة 
هذه  تفسري  وميكن  بنسبة%47,05  فأكثر  سنة   35
النتيجة يف ضوء أن الفئة العمرية 35 سنة فأكثر هي الفئة 
الناضجة اليت لديها اخلربة يف جمال العمل بتلك النوعية من 
التعليمي  املستوى  البكالوريوس  وميثل  األهلية،  املنظمات 
التخصص االكرب من  بنسبة 41,17% ، ويظهر  االكرب 
احلاصلني على ختصص علم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
العينة ، ويتضح من  بنسبة 52,94% من إمجايل حجم 
ذلك بأن املنظمات االجتماعية تقوم باستقطاب خرجيي 
ختصص برنامج علم االجتماع واخلدمة االجتماعية كقوى 
يتميزون  اجتماعيني  املنظمات كأخصائيني  لتلك  عاملة 
ببعض القدرات واملهارات اهلامة واملرتبطة باملمارسة املهنية 
للخدمة االجتماعية يف العمل مع األفراد واألسر واجملتمع 

احمللي.

2- النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة:
أ- إسهام المنظمات االجتماعية في مساعدات لألسر 

األكثر تضرر من انتشار فيروس كورونا.
لوقف  اجلهود  دعم  يف  االجتماعية  املنظمات  ُتساهم 
انتشار فريوس كورونا وضمان حصول األشخاص املصابني 
أو  العزل  يف  يعيشون  الذين  أولئك  أو   - بفريوس كورونا 
واخلدمات  والرعاية،  احلماية،  على   - الصحي  احلجر  يف 
االجتماعية الالزمة. باإلضافة إىل أنه البد من وجود شراكة 
بني كل من احلكومة واملنظمات االجتماعية والقطاع اخلاص 
ملواجهة األزمة باعتبارها احملور الثالث للحوكمة، وهذه املشاركة 
اجملتمعية ضرورية من أجل التخفيف من اآلثار االقتصادية 
على بعض الشرائح االجتماعية األكثر تتضررًا من اجلائحة، 
وتتعدد أراء جمتمع الدراسة حول اسهام املنظمات ملواجهة 

اجلائحة.  ويتضح ذلك فيما يلي:
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جدول رقم )2( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول اإلسهام الوقائية للجمعيات األهلية في مساعدات األسر 
األكثر تضرر ن=)85(
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631.74229.25002.740.4403تقديم إرشادات أسرية عن كيفية التعامل مع الجائحة.
2002.980.1081. 811 .8498نشر الوعي لدى المواطنين حول خطورة انتشار وباء كورونا

الشفافية في تداول المعلومات والبيانات عن أضرار االختالط 
92.710.6834. 41112. 722. 7284المباشر

255.92225.92.420.8777. 5868تأهيل األسر للتعامل مع األزمات
3734.52529.42327.12.160.8288تعليم األسر أساليب متنوعة في ترشيد االستهالك وقت األزمات.

تقديم المعلومات اإلرشادية لمساعدة المواطنين على التصدي 
6171.82327.111.22.700.4835لإلشاعات في ظل هذه األزمة.

تخصيص أرقام للدعم والمساندة لتغطية القضايا )النفسية 
5969.41315.31315.32.540.7486واالستشارات النفسية والعنف االسري( ونشرها لسرعة االستجابة .

7284.71315.3002.840.3622التعاون مع الجهات الرسمية في نشر الوعي للتعامل األمثل مع وباء كورونا.

يتضح من اجلدول السابق رقم )2( استجابات جمتمع 
يف  األهلية  للجمعيات  الوقائي  اإلسهام  حول  الدراسة 
مساعدات األسر األكثر تضرر من انتشار فريوس كورونا 
فنجد أن أهم إسهام من وجهة نظر جمتمع الدراسة واحلاصل 
على الرتتيب األول يتمثل يف نشر الوعي لدى املواطنني حول 
خطورة انتشار وباء كورونا مبتوسط حسايب 2,98، واحنراف 
معياري 0,108 يليه يف الرتتيب الثاين التعاون مع اجلهات 
الرمسية يف نشر الوعي للتعامل األمثل مع وباء كورونا مبتوسط 
حسايب2,84، واحنراف معياري0,362ويف الرتتيب الثالث 
جاءت عبارة تقدمي إرشادات أسرية عن كيفية التعامل مع 
اجلائحة. كما يوضح لنا اجلدول السابق ان اإلسهام يف تعليم 
األسر أساليب متنوعة يف ترشيد االستهالك وقت األزمات 
الرتتيب  على  األهلية ضعيفة حلصوهلا  اجلمعيات  قبل  من 
الثامن مبتوسط حسايب 2,16، واحنراف معياري 0,828. 
ومن خالل حتليل االستجابات الوقائية جتاه فريوس )كوفيد 
19( جند أن اجلمعيات األهلية هتتم بنشر الوعي  يف اجملتمع 
واليت  اجملتمع  األوىل يف  النواة  اهنا  اعتبار  األسرة على  ومع 
تساعد على احملافظة عليه وبناءه ، حيث تركز نظرية األزمة 
على املواقف الطارئة واملفاجئة واليت  تؤثر على كل من الفرد 

واألسرة واجملتمع وحتدث تغيري يف ما اعتادوا عليه يف الظروف 
الطبيعية يتطلب تدخل سريع من اجلهات ذات الصالحية 
احلايل  الوضع  مع  مالئمة  أكثر   جديدة  عادات  لتكوين 
الذي فرضته، وتتفق هذه النتيجة إىل ما توصلت إليه دراسة 
)كشك 2020 ( يف تعزيز مفهوم الوطنية واالنتماء، وهو 
التوجيهات الصادرة  بتنفيذ  التطوعية  املبادرات  ما عكسته 
الصحة  وزارة  مقدمتها  ويف  الدولة،  قطاعات  مجيع  إىل 
والقطاعات احلكومية األخرى، فور ظهور جائحة كورونا، 
باختاذ اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية، وأكد جملس 
اجلائحة  هذه  مع  التعامل  على  اململكة  قدرة  على  الوزراء 
وتداعياهتا واحلد من آثارها على اجملتمع واالقتصاد الوطين، 
تبذله من جهود وما توفره من إمكانات بشرية ومالية  مبا 
وصحية.والذي ساعد على جناح اإلدارة السعودية يف إدارة 
األزمة على هذه اإلجراءات االحرتازية... يف حني اختلفت 
Be-  نتائج الدراسة احلالية عما توصلت اليه دراسة بيكاج”

kaj  )2020( من حيث وجود معوقات وحتديات كبرية يف 
مواجهة اجلائحة و كشف عن جهود منظمات اجملتمع املدين 

اليت تتمثل يف عمل برامج توعوية لألفراد داخل اجملتمع.
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جدول رقم )3( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول اإلسهام العالجي للجمعيات األهلية في مساعدات األسر 
األكثر تضرر ن=)85(
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3844.73541.21214.120.300.7073تقديم مساعدات مادية للمصابين أو أسرهم.
2630.61416.54552.91.770.8916المساهمة في نفقات عالج للحاالت المصابة.

7487.11112.9002.870.3371حث افراد المجتمع بضرورة االلتزام بقواعد الصحة العامة.
توزيع المواد الغذائية على المحتاجين لالهتمام بالصحة ورفع 

7183.522.41214.12.690.7072المناعة.

توفير المتطوعين المؤهلين للمس�������اعدة في أعمال الرعاية في 
4957.61214.12428.22.290.8844مناطق الحجر الصحي.

متابعة ش�������كاوى المواطنين داخل الحج�������ر الصحي وتوصيلها 
67.13338.84654.11.520.6287للجهات المختصة لسرعة اتخاذ القرار المناسب.

تحديد الجوانب المطلوب تغييرها في ش�������خصية المريض مثل 
)الخ�������وف – اليأس – الضعف – الالمب�������االة – اإلهمال...( 

وعالجها من خالل برامج متخصصة.
4654.11618.82327.12.270.8645

السابق رقم )3( استجابات         يتضح من اجلدول 
للجمعيات  العالجي  اإلسهام  حول  الدراسة  جمتمع 
انتشار  من  تضرر  األكثر  األسر  مساعدات  يف  األهلية 
فريوس كورونا ويظهر اجلدول اإلسهام األهم للجمعيات 
األهلية من وجهة نظر جمتمع الدراسة يتمثل يف حث أفراد 
اجملتمع بضرورة االلتزام بقواعد الصحة العامة حيث حصل 
2,87واحنراف  حسايب  مبتوسط  األول  الرتتيب   على 
املواد  توزيع  الثاين  الرتتيب  يف  ذلك  معياري0,337يلي 
املناعة  ورفع  بالصحة  لالهتمام  احملتاجني  على  الغذائية 
مبتوسط حسايب 2,69 واحنراف معياري0,707 يف حني 
الصحي  احلجر  داخل  املواطنني  شكاوى  متابعة  جاءت 
وتوصيلها للجهات املختصة لسرعة اختاذ القرار املناسب. 
يف الرتتيب السابع مبتوسط حسايب 1,52واحنراف معياري 
0,628 ويعرب هذا عن اسهام عالجي ضعيف من وجهة 
املخاطر  جمتمع  نظرية  أكدت  وقد  الدراسة،  جمتمع  نظر 
على املخاطر البيئية والصحية واملصنعة وما هلا من جوانب 

االجتماعية  حياتنا  يف  املتداخلة  املتغريات  من  أخرى 
املخاطر،  جمتمع  لنشوء  احلقيقية  األسباب  تعد  املعاصرة 
اإلنسان  على  أيضاً  تؤثر  املخاطر  بأن  »بيك«  ويؤكد 
انعكس ذلك سلبا على اجملتمع  املخاطر  تراكمت  وكلما 
وخيتلف تأثري املخاطر على اجملتمع وفًقا لثقافة أبناءه اما 
العالجي  اإلسهام  فأن  وبالتايل  بالنقصان.  او  بالزيادة 
اإلنسان  بصحة  االهتمام  على  يركز  األهلية  للجمعيات 
واجملتمع حفاظًا عليه من التعرض للمخاطر اليت تنتج عن 
عدم الوعي أو سوء التغذية وتتفق هذه النتائج مع نتائج 
اجلدول السابق رقم )2( من حيث أمهية التثقيف تكوين 
والوعي االجتماعي والصحي يف حالة األزمة وهذا ما أكد 
عليه تعريف االزمة يف النظرية من الناحية االجتماعية متثل 
التغيري السريع  العادات واالعرف مبا يستلزم  اضطراب يف 

إلعادة التوازن ولتكوين عادات جديدة.



88

جملة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )4(، ص ص 73-101 يونيو 2020 / شوال 1441هـ

جدول رقم )4( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول اإلسهام التنموي للجمعيات األهلية في مساعدات األسر 
األكثر تضرر ن=)85(
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6272.92327.1002.720.4462تقدمي برامج لتنمية الوعي وتعديل االجتاهات ألبناء اجملتمع.
بناء القدرات املهارية لألسر واألفراد واجملتمعات احمللية لالستثمار 

1618.86981.2002.180.3936الوقت اثناء احلجر املنزيل او الطي.

توفري الكوادر البش����������رية املؤهلة ملعاجلة األث����������ار النامجة عن تلك 
1416.52731.84451.81.640.7517اجلائحة.

7385.91214.1002.580.3503نشر الوعي بالفايروس وكيفية التعامل معه.
استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف نشر املعلومات الصادقة 

8397.622.4002.970.1521واحلقيقية عن الفايروس.

إعداد ونش����������ر مطبوعات وفيديوهات قص����������رية عن طرق الوقاية 
3844.73642.41112.92.310.6935ومكافحة العدوى.

اكساب االسر واالفراد عادات اجتماعية جديدة للتعامل وقت 
4856.52630.61112.92.430.7144األزمات.

استجابات   )4( رقم  السابق  اجلدول  من  يتضح 
التنموي اجلمعيات األهلية  جمتمع الدراسة حول اإلسهام 
استخدام  أن  فنجد  تضرر  األكثر  األسر  مساعدات  يف 
الصادقة  املعلومات  نشر  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع 
واحلقيقية عن الفريوس حصل على الرتتيب األول مبتوسط 
حسايب2,97واحنراف معياري 0,152ويف الرتتيب الثاين 
ألبناء  االجتاهات  وتعديل  الوعي  لتنمية  برامج  تقدمي 
اجملتمع مبتوسط حسايب 2,72 واحنراف معياري0,446 
البشرية  الكوادر  توفري  عبارة  جاءت  األخري  الرتتيب  ويف 
النامجة عن تلك اجلائحة واليت تعرب  املؤهلة ملعاجلة اآلثار 
عن اسهام تنموي ضعيف من قبل اجلمعيات األهلية من 
وجهة نظر جمتمع الدراسة .وتؤكد مهنة اخلدمة االجتماعية 
على أمهية التدخل يف األزمات وعلى  دعم الوعي التنموي 
من حيث أهنا  تسعى إىل حتسني نوعية احلياة لكل من 
األفراد واألسر واجملتمعات وذلك مبساعدهتم على مقابلة 
وطاقاهتم  قدراهتم  وتقوية  مشكلتهم  وحل  احتياجاهتم، 

على  اجلدول  نتائج هذا  وتؤكد  عام.  وامكانياهتم بشكل 
نتائج اجلدول رقم 2 ،3 من حيث أمهية اجلوانب التنموية 
أبناء اجملتمع.  بالوعي االجتماعي والصحي لكل  املرتبطة 
يف  باملخاطر  املرتبط  القرار  دقة  أن  املخاطر  نظرية  وترى 

اجملتمع يرتبط بدقة حساب املخاطر.
االجتماعية  المنظمات  تنفذها  التي  البرامج  ب- 

للحد من تداعيات أزمة كورونا.
وخدمة  اجلماعي  للعمل  األهلية  اجلمعيات  تسعى 
جائحة كورونا،  وخاصة يف ظل  العامة  احلياة  يف  اجملتمع 
توفري  مع  واجتماعية  وطبية  إنسانية  خدمات  فتقدم 
املتطوعني املدربني للمساعدة يف أعمال الرعاية يف مناطق 
احلجر الصحي، واملشاركة يف مجع التربعات املادية والعينية، 
عرب  للمتطوعني  التدريبية  الدورات  إقامة  على  واإلشراف 
املتنوعة كما  الربامج  من  ذلك  وغري  اإللكرتونية  البوابات 

يلي:
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جدول رقم )5( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول البرامج التي تنفذها الجمعيات األهلية للحد من تداعيات 
ازمة كورونا ن=)85(
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51603440002212.60.4921برامج تثقيفية وارشادية لألسرة للتخطي االزمة1
برام�������ج اجتماعية ته�������دف الى دعم العالق�������ات والتواصل 2

6171.82428.2002132.710.4522االفتراضي  

برامج اقتصادية ترتبط بأساليب االستهالك واالنفاق وقت 3
3642.44755.322.42042.40.5393االزمات  

برامج نفس�������ية تهتم باألس�������رة والعنف الناتج عن الش�������عور 4
3642.42731.82225.91842.160.8144بالضغط وقت االزمات.

برام�������ج بيئية مثل كيفية العناية ببيئة صحية ونظيفة للحفاظ 5
4755.32529.41315.32042.40.7433على الصحة.

1 . 026

المتوسط الحسابي المرجح = 205.2

جدول رقم )5( يوضح الربامج اليت تنفذها اجلمعيات 
األهلي����������ة للحد من تداعيات أزم����������ة كورونا من وجهة نظر 
جمتمع الدراس����������ة مبتوسط حسايب مرجح 205,2 مبعىن أن 
اجلمعيات األهلي����������ة تقدم برامج متنوعة وختتلف من حيث 
الرتتيب يف تقدميها فنالحظ أن الربامج التثقيفية ترتأس هذه 
الربامج لكوهنا تركز على مس����������اعدة وارشاد االسرة لتخطي 
األزمة بتكرار مرجح221 مبعىن أن عدد املس����������تجيبني من 
جمتم����������ع البحث يؤكدوا عل����������ى تقدمي ه����������ذه الربامج وهذه 
النتيجة تتفق مع نتائج اجلداول الس����������ابقة من حيث أمهية 
التثقي����������ف وتنمية الوعي يلي ذلك يف الرتتيب الثاين الربامج 
االجتماعي����������ة اليت هت����������دف إىل دعم العالق����������ات والتواصل 
االفرتاض يف هذه الظروف االستثنائية بتكرار مرجح 213 
وه����������ذا يؤكد على أن الغالبية العظمى من جمتمع الدراس����������ة 
يقدمون هذه الربامج خصوص����������اً أن اإلجراءات االحرتازية 
ال����������يت عممتها اجلهات احلكومية كم����������ا هو مبني يف الرتاث 
النظري هلذه الدراسة ومعلن عنه يف الصحف الرمسية تدعوا 

إىل العمل عن بعد حفاظًا على األس����������رة وصحتها وصحة 
اجملتمع بش����������كل عام وتؤكد عل����������ى ذلك نظرييت التدخل يف 
األزمات وجمتمع املخاطر، ويف الرتتيب الثالث تأيت الربامج 
االقتصادية املرتبطة بأس����������اليب االستهالك واالنفاق وقت 
األزم����������ات  بتكرار مرجح 204 أيًض����������ا ويف نفس الرتتيب 
جاءت الربام����������ج البيئية مث����������ل كيفية العناي����������ة ببيئة صحية 
ونظيف����������ة للحفاظ على الصحة ويتفق هذا مع ما اش����������ارت  
إلي����������ه نظرية التدخل يف األزم����������ات إىل أن األزمة ينتج عنها 
اضطراب يف العادات مما يس����������تلزم التغيري الس����������ريع إلعادة 
التوازن، ولتكوين عادات جديدة أكثر مالئمة فاألسلوب 
الذي كانت تبعه االس����������رة السعودية يف االنفاق قبل كورونا 
جيب ان خيتلف بعدها وقدمت نظرية التدخل يف األزمات 
إطاراً ملواجهة املواقف الطارئة واملفاجئة يف حياة اإلنس����������ان 
ويعترب هذا تدخاًل مالئماً للتعامل مع األدوار االجتماعية 
وما تتعرض له من ضغوط وتوترات بش����������كل مفاجئ وغري 
مس����������بوق او خمطط ، ويف الرتتي����������ب االخري جاءت الربامج 
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النفس����������ية هتتم باألسرة والعنف الناتج عن الشعور بالضغط 
وقت األزمات  بتك����������رار مرجح 184 وقد يرجع ذلك إىل 
أن األس����������رة الس����������عودية هلا خصوصيتها اليت جيب أن حترتم 
وأيًضا االفصاح عن حاالت العنف االسري ضعيف ترتب 
علي����������ه ضعف هذه الربامج مبعىن ان����������ه ميكن تقدميها اذا لزم 
االم����������ر وتؤكد على ذلك أيضا نظري����������ة جمتمع املخاطر من 
حيث املخاطر البيئية والصحية واملصنعة هلا جوانب أخرى 
من املتغ����������ريات املتداخلة يف حياتن����������ا االجتماعية املعاصرة 
تعد األس����������باب احلقيقية لنش����������وء جمتمع املخاطر خصوصا 

هلذا تسعى اجلمعيات االهلية جاهدة إىل تقدمي اخلدمات 
والتكامل مع اجلهات احلكومية انطالقا من هدف مشرتك 

هو احلفاظ على أمن واستقرار اجملتمع.
ج- التحديات التي تواجهها المنظمات االجتماعية 

في للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا.
من  مجموعة  االجتماعية  المنظمات  تواجهه 
بها في  تؤثر على فعالية وجودة األداء  التحديات قد 
مواجهه أزمة كورونا ويتضح ذلك من معطيات الجدول 

التالي:
جدول رقم )6( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول التحديات اإلدارية والمهنية التي تواجهها الجمعيات 
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3642.44957.7002.420.4972 توفري رأس املال لألنفاق على اخلدمات املقدمة. 
1416.55969.41214.12.020.5557توفري الوسائل التكنولوجية لتسهيل العمل يف االزمات.

توفر الق����������وى العاملة املدربة للعمل وقت االزمات لتنفيذ 
3844.74755.3002.440.5001الربامج. 

حتديد أساليب االستجابة الستفسارات املرضى واسرهم 
1618.84755.32225.91.920.6688بشكل فوري.

غموض الدور املي����������داين للجمعيات يف التعامل مع أزمة 
1214.17183.522.42.110.3906فريوس كورونا.

اجلاهزية يف التعامل مع اآلث����������ار والتداعيات املرتتبة على 
2529.46070.6002.290.4583انتشار الوباء.

1214.17385.9002.140.3505نقص الدعم اللوجيسيت داخل اجلمعيات األهلية.
البريوقراطي����������ة يف اس����������تخراج املوافق����������ات اخلاص����������ة بعمل 

34403743.51416.52.230.7174اجلمعيات ملواجهة جائحة كورونا.

جمتمع  استجابات   )6( رقم  السابق  اجلدول  يوضح 
تواجهها  اليت  واملهنية  اإلدارية  التحديات  حول  الدراسة 
يتمثل   التحديات  أهم  ان  فنالحظ  األهلية  اجلمعيات 
في توفر القوى العاملة املدربة للعمل وقت األزمات لتنفيذ 

الربامج حيث حصل على الرتتيب األول مبتوسط حسايب 
2,44واحنراف معياري 0,500يلي ذلك يف الرتتيب الثاين 
مبتوسط  املقدمة  اخلدمات  على  لألنفاق  املال  رأس  توفري 
بالنسبة  أما  معياري0,497،  واحنراف   2,42 حسايب 
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االستجابة  أساليب  حتديد  يف  تتمثل  األقل  للتحديات 
الستفسارات املرضى وأسرهم بشكل فوري حيث حصل 
1,92واحنراف  حسايب  مبتوسط  الثامن  الرتتيب  على 

اجلمعيات  جاهزية  على  مؤشر  وهذا   0,668 معياري 
االهلية لتقدمي خدمات أكثر لألسرة واجملتمع اذا مت التغلب 

على التحديات اليت تواجهها. 
جدول رقم )7( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول التحديات أو الصعوبات االجتماعية التي تواجهها 

الجمعيات األهلية     ن=)85(

عاد
االستجاباتاالب

درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

ت 
رجا

ب د
ترتي

نة 
لعي

د ا
فرا

م ا
قيي

ت
ت

بارا
للع الالى حد مانعم

%ك%ك%ك

عية
تما

الج
ت ا

ديا
تح

ال

4957.62529.41112.92.440.7151معرفة كيفية تحديد احتياجات المرضي وأسرهم.
االجتماعي  العالج  برامج  وتنفيذ  إعداد  معرفة كيفية 

4957.61416.52225.92.320.8624لمشكالت المرضي وأسرهم

المرضى وأسرهم عن  معرفة طرق قياس مدى رضاء 
1416.56070.61112.92.030.5447الخدمات المقدمة لهم من المنظمات االجتماعية.

أثناء  وأسرهم  المرضى  ثقة  كسب  طرق  معرفة 
2731.84755.31112.92.190.6456مساعدتهم في حل مشكالتهم.

الحياتية  المهارات  تنمية  بأساليب  الكافي  اإللمام 
3541.25058.8002.420.6453للمرضى واسرهم.

وجود استراتيجية واضحة لمشاركة الجمعيات األهلية 
3642.43844.71112.92.290.6875مع الحكومة أثناء جائحة فيروس كورونا.

المواطنين  مع  للتواصل  المحليين  المتطوعين  عدد 
3743.54856.5002.430.4982لتوعيتهم بالقواعد الصحية حول فيروس كورونا.

يوض����������ح جدول رق����������م )7( التحدي����������ات أو الصعوبات 
االجتماعي����������ة ال����������يت تواجهها اجلمعي����������ات األهلية ونالحظ 
أن أكث����������ر الصعوبات االجتماعية م����������ن وجهة نظر جمتمع 
الدراس����������ة يتمثل يف معرفة كيفية حتديد احتياجات املرضي 
وأس����������رهم حصلت على الرتتيب األول مبتوس����������ط حسايب  
2,44 واحن����������راف معي����������اري  0,715 ويف الرتتي����������ب الثاين 
ع����������دد املتطوعني احملليني للتواصل م����������ع املواطنني لتوعيتهم 
بالقواعد الصحية حول فريوس كورونا .مبتوس����������ط حسايب  
2,43 واحنراف معي����������اري 0,498ويف املرتبة الثالثة اإلملام 
الكايف بأس����������اليب تنمية املهارات احلياتية للمرضى وأسرهم 
معياري0,645ام����������ا  حس����������ايب2,42واحنراف  مبتوس����������ط 
بالنس����������بة للصعوبات االجتماعية األق����������ل تتمثل يف معرفة 

طرق قياس م����������دى رضاء املرضى وأس����������رهم عن اخلدمات 
املقدمة هلم من املنظمات االجتماعية مبتوس����������ط حس����������ايب 
2,03 واحنراف معياري0,544.وهذه النتائج ختتلف عن 
عام   Brechenmacher& Carothers(دراسة نتائج 
)2020( حيث كش����������فت ع����������ن دور اجلمعيات التطوعية 
بأهنم حيملون األموال لإلغاثة يف حاالت الطوارئ وجيمعون 
اإلمدادات الطبية ومعدات احلماية للمراكز الطبية املنهكة، 
كما يقدمون املساعدة ألولئك الذين يفتقرون إىل أشكال 
أخرى م����������ن احلماية االجتماعية يف عدد من األماكن فهي 
تساهم بشكل كبري يف جهود االغاثة بكافة الطرق. ويتفق 
ه����������ذا مع مفهوم جمتم����������ع املخاطر الذي يتج����������ه بنظرته اىل 

املستقبل ملنع املخاطر.
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جدول رقم )8( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول التحديات الصحية التي تواجهها الجمعيات األهلية   ن = 85 
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معرفة أعراض الوباء وطرق انتشاره بين المرضي.
4654.13844.711.22.520.5252

5868.22670.611.22.670.4971معرفة كيفية االتصال بأسر المرضي المصابين.
2428.26070.611.22.270.4726تحديد بالمشكالت المختلفة التي تنتج عن اإلصابة.
3541.25058.8002.410.4953اإللمام باألسباب والعادات المؤدية لإلصابة بالمرض.

الصحي  الوضع  عن  للمنظمات  المواطنين  افصاح 
4654.13844.711.22.520.5252لتسهيل مواجهة الجائحة.

اتساع الرقعة المكانية وصعوبة تحديد اعداد المصابين 
2731.85868.2002.310.4685واماكنهم.

يتضح من اجلدول السابق رقم )8( التحديات الصحية 
اليت تواجهها اجلمعيات األهلية وأظهرت استجابات جمتمع 
الدراسة أن معرفة كيفية االتصال بأسر املرضي املصابني تأيت 
يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب 2,67واحنراف معياري 
0,497ويف الرتتي����������ب الثاين معرفة أع����������راض الوباء وطرق 
انتش����������اره بني املرضي ويف نفس الرتتي����������ب افصاح املواطنني 
للمنظمات عن الوضع الصحي لتسهيل مواجهة اجلائحة. 
مبتوسط حسايب2,52واحنراف معياري 0,525أما بالنسبة 
للتحدي األقل يتمثل يف حتديد باملش����������كالت املختلفة اليت 
تنت����������ج عن اإلصابة وجاء يف الرتتيب الس����������ادس مبتوس����������ط 
حس����������ايب 2,27واحن����������راف معياري0,472وبالتايل توجد 
حتديات صحية تواجه اجلمعيات األهلية يف ممارس����������ة دورها 
يف مواجهة أزمة كورونا قد يرجع ذلك إىل طبيعة انتش����������ار 
املرض وطبيع����������ة الثقافة الصحية والع����������ادات والتقاليد اليت 
توجه س����������لوك أبناء اجملتمع واليت تزداد صعوبة وقت االزمة 

ام����������ن الناحية االجتماعية فتظه����������ر اضطرابات يف العادات 
واالعرف مبا يستلزم التغيري السريع إلعادة التوازن ولتكوين 

عادات جديدة أكثر.
د- اإلجراءات الوقائية المتبعة وفقا للمعلومات المرتبطة 

بالخصائص السوسيوديموجرافية للفئات المتضررة.
لق����������د كش����������فت الدراس����������ة امليدانية عن بع����������ض اإلجراءات 
الوقائية اليت تتم ممارستها من قبل اجلمعيات جمال الدراسة 
واملرتبطة باخلصائص السوسيودميوجرافية للفئات املتضررة، 
وهذه اإلج����������راءات ترتبط إىل حًد كبري باملمارس����������ة الفعلية 
للمنظم����������ات يف مواجهه جائح����������ة كورونا من خالل بعض 
اآلليات احملددة من قبل اإلدارة العليا هبا. ويتضح ذلك من 

خالل بيانات اجلدول التايل:
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جدول رقم )9( توزيع استجابات مجتمع البحث حول اإلجراءات الوقائية المتبعة   ن=)85(
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الالى حد مانعم
%ك%ك%ك

نش�������ر الوعي بالمعارف المرتبطة بأساليب تعامل المخالطين 1
2731.85868.2001972.310.4684لمرضي الكورونا.

رص�������د المناطق الجغرافية المحتمل تعرضها للوباء ومحاولة 2
6070.62529.4002302.710.4581وتنفيذ برامج تثقيفية فيها.

تحديد الفئات األكثر تعرض لإلصابة وتنفيذ برامج متنوعة 3
3844.74755.3002082.440.5003)مثل التوعية، والتثقيف، والتنمية(

تعريف االسر باألساليب الصحيحة والمناسبة لعزل المرضي 4
3945.94654.1002092.450.5012وتجنب انتشار المرض.

1517.67082.4001852.170.3835تعليم األسر أساليب حياتية جديدة للتعامل مع االزمات.5
االهتم�������ام بالتط�������وع االفتراض�������ي او االلكترون�������ي وتدريب 6

المتطوعي�������ن علي�������ه لتيس�������ير الوص�������ول للفئ�������ات المتضررة 
والمحتمل تضررها.

3945.94654.1002092.450.5012

1.238
المتوسط الحسابي المرجح = 206.3

يتضح من اجلدول الس����������ابق رقم )9( اإلجراءات الوقائية 
املتبعة  يف اجلمعيات األهلية من وجهة نظر جمتمع الدراس����������ة 
مبتوسط احلسايب املرجح = 206,3وهذا مؤشر على اهتمام 
اجلمعي����������ات األهلية باجلانب الوقائي يف ممارس����������تها وختتلف 
األساليب الوقائية كما هو مبني يف اجلدول السابق من خالل 
ترتيبه����������ا كما يلي : حصل اإلج����������راء الوقائي الذي مفاده أن 
اجلمعيات هتتم برصد املناطق اجلغرافية احملتمل تعرضها للوباء 
وحماولة لتنفيذ برامج تثقيفية فيها على الرتتيب األول بتكرار 
مرجح230 أي أن الغالبي����������ة العظمى اجابت بنعم واألقلية 
إىل ح����������د ما أي ال يوجد من ينفي ه����������ذا اإلجراء يف جمتمع 
الدراسة وهذا يؤكد نتائج اجلداول السابقة فقد جاءت الربامج 
التثقيفي����������ة يف الرتتيب األول للربام����������ج املقدمة يف اجلمعيات 
األهلية يف ج����������دول رقم )8( أيًضا أظه����������ر جدول رقم )7( 
التحدي الذي حصل على الرتتيب األول والذي ميثل معرفة 
كيفية االتصال بأسر املرضي املصابني هذا يؤكد على السعي 

اجلاد من قبل اجلمعيات األهلية الس����������تباق االحداث مبعىن 
االهتم����������ام باجملتمعات وتثقيفها وتنمي����������ة الوعي قبل حدوث 
وانتشار املشكلة أي قبل تفشي فريوس كورونا يف هذه املناطق 
، ويأيت اإلجراء الوقائي الثاين وفقا للرتتيب املبني باجلدول يف 
تعريف األس����������ر باألساليب الصحيحة واملناسبة لعزل املرضى 
وجتنب انتشار املرض ، ويف نفس الرتتيب االهتمام بالتطوع 
االفرتاض����������ي او اإللكرتوين وتدريب املتطوعني عليه لتيس����������ري 
الوص����������ول للفئات املتضررة واحملتم����������ل تضررها  بتكرار مرجح 
مقداره 209وهذامؤشر قوي على االهتمام باجلانب الوقائي 
من خالل الوصول لألسر املتضررة أو املعرضة واالستفادة من 
التطوع اإللكرتوين يف حتقيق ذلك ولقد أوضح الرتاث النظري 
هلذه الدراسة وجود عدد من املنصات التطوعية يف السعودية 
ومنطقة اخلليج العريب تقدم خدمات مميزة من خالل فتح باب 
التطوع وتيسريه للجميع ، واإلجراء الوقائي األقل من وجهه 
نظر جمتمع الدراس����������ة  يتمثل يف تعليم األسر أساليب حياتية 
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جدي����������دة للتعامل مع األزمات بتكرار مرجح 185 قد يرجع 
ذلك لرتتيب اجلمعيات لألولويات العمل وقت األزمات وال 

ينفي عدم تنفيذه يف األوقات العادية .
المنظمات  مساهمات  فاعلية  لزيادة  المقترحات  ه�- 

االجتماعية في إدارة ازمه كورونا.

يضع متخذي القرارات يف اجلمعيات االهلية جمموعة من 
االقرتاحات اليت تزيد من فعالية وكفاءة دور املنظمات يف 
احلد من تداعيات أزمة فريوس كورونا مبا يتماشى مع اجملتمع 
احمللي. ولقد كشفت الدراسة الكمية جملموع اآلراء وفقا مبا 
مت تدوينه يف استجابتهم على االستبيان االلكرتوين عن تلك 

االقرتاحات املوضحة من خالل بيانات اجلدول التايل:

جدول رقم )10( توزيع استجابات مجتمع الدراسة حول المقترحات التي تزيد من فاعلية المنظمات االجتماعية 
في إدارة ازمه كورونا ن = 85

االستجاباتم
درجة الموافقة

التكرار 
المرجح

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
تقييم افراد 

العينة 
للعبارات

الالى حد مانعم
%ك%ك%ك

تش�������جيع المنظم�������ات المحلي�������ة على تبن�������ي الحلول 1
6171.81315.31112.92202.590.7124التكنولوجية لسرعة التدخل في األزمات.

تحقيق التكامل بين المنظمات االجتماعية التي تقدم 2
نفس الخدمات خاصة الموجودة في نفس المجتمع 
المحلي او المنطقة الجغرافية من خالل التنسيق بين 

الخدمات المقدمة.
7385.91214.1002432.850.351

االس�������تفادة من التج�������ارب الناجحة ف�������ي التعامل مع 3
6070.62529.4002302.710.4583االزمة في مجتمعات مماثلة.

عقد مؤتمرات واقامة منتديات تشارك فيها العديد من 4
51602327.11112.92102.470.7167الدول لمناقشة المستجدات في العمل 

بناء ثقاف�������ة التطوع االلكتروني بي�������ن فئات المجتمع 5
5058.83541.2002202.590.4954خصوصا مقدمي الخدمة والمستفيدين منها. 

4957.62529.41112.92082.440.7158االهتمام بالبحث العلمي للظواهر االجتماعية. 6
6272.92327.1002322.720.4462التركيز في العمل على البرامج الوقائية والتنموية.7
5969.41517.61112.92182.560.7146وضع استراتيجيات مرنة للتعامل مع الجوائح.8
بن�������اء قواعد معلومات ذات طاب�������ع مكاني للمجتمع 9

المحلي الذي تخدمه المنظمة تتضمن كافة الجوانب 
السيس�������يولوجيا والصحي�������ة واالقتصادية لألس�������ر في 

المنطقة التي تخدمها المنظمة.
51602327.11112.92102.470.7167

إعطاء مزي�������د من الصالحيات للمنظمات االجتماعية 10
ف�������ي التعامل مع الجوائح واألزمات بما يتماش�������ى مع 

المجتمع المحلي.
5058.83541.2002202.580.4955

2.211
المتوسط الحسابي المرجح = 221.1
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يتضح من اجلدول الس����������ابق رقم )10( املقرتحات اليت 
تزيد من فاعلية املنظمات االجتماعية يف إدارة أزمه كورونا 
من وجهة نظر جمتمع الدراس����������ة مبتوس����������ط حس����������ايب مرجح 
221,1 واحت����������ل مق����������رتح حتقيق التكامل ب����������ني املنظمات 
االجتماعي����������ة اليت تقدم نفس اخلدمات خاصة املوجودة يف 
نفس اجملتمع احمللي أو املنطقة اجلغرافية من خالل التنسيق 
ب����������ني اخلدمات املقدمة الرتتي����������ب األول بتكرار مرجح يبلغ 
243 أي وجود اتفاق بني جمتمع البحث على هذا املقرتح 
ما بني اإلجابة بنعم وإىل حدما وال توجد أي إجابة بال وهذا 
يشري إىل أمهية التكامل بني اجلمعيات األهلية والتنسيق يف 
تقدمي اخلدمات منعاً للتكرار أو االزدواج وهدر اجلهد وهذا 
يؤدي إىل استشعار اجملتمع بأمهية اخلدمة املقدمة وجودهتا 
مما يزيد من فاعلية اجلمعيات األهلية يف خدمة اجملتمع يلي 
ذل����������ك يف الرتتيب الثاين للمقرتحات الرتكيز يف العمل على 
الربامج الوقائية والتنموية بتكرار مرجح يصل اىل 232مبعين 
عدم وجود إجابة بال بني مفردات جمتمع الدراس����������ة ويؤكد 
هذا على أمهية نش����������ر الوعي وتنمي����������ة االجتاهات اإلجيابية 
لدى ابناء اجملتمع بش����������كل عام واملستفيدين من خدمات 
اجلمعي����������ات األهلية على وجه التحديد ويف الرتتيب الثالث 
جاء مقرتح االس����������تفادة من التجارب الناجحة يف التعامل 
مع األزمة يف جمتمعات مماثلة بتكرار مرجح 230 مع عدم 
وجود أي إجابة بال مما يؤكد على سعي اجلمعيات األهلية 
للتطوير من نفس����������ها ومواكبة كل جديد .يتواىل بعد ذلك 
العديد م����������ن املقرتحات ذات الرتتيب االقل ولكن تتفاوت 

أمهيتها وفًقا لدرجة االمجاع على كل مقرتح .
عاشرًا: قضايا مستخلصة 

فيما يلي يتم مناقشة أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
يف ض����������وء األطروحات النظرية والتحلي����������ل الكمي والكيفي 
للجداول الس����������ابق واليت إجابة على تس����������اؤالت الدراس����������ة 

وحققت أهدافها وفقاً للمحاور اآلتية:
1- اسهام المنظمات االجتماعية في مساعدات لألسر 

األكثر تضرر من انتشار فيروس كورونا 
- متثل اإلس����������هام الوقائي للجمعيات األهلية يف نشر الوعي 
لدى املواطنني حول خطورة انتش����������ار وب����������اء كورونا الرتتيب 
األول وفقا إلجابات جمتمع الدراس����������ة مبتوس����������ط حس����������ايب 

2,98، واحنراف معياري 0,108.
- يتمثل اإلس����������هام العالجي األهم للجمعيات األهلية من 
وجهة نظر جمتمع الدراس����������ة يف حث أفراد اجملتمع بضرورة 
االلتزام بقواعد الصحة العامة حيث حصل على الرتتيب 
األول مبتوسط حسايب 2,87واحنراف معياري0,337.

- حص����������ل اإلس����������هام التنم����������وي للجمعي����������ات األهلية من 
وجهة نظر جمتمع الدراس����������ة املتمثل يف اس����������تخدام مواقع 
التواص����������ل االجتماع����������ي يف نش����������ر املعلوم����������ات الصادقة 
واحلقيقي����������ة عن الف����������ريوس على الرتتيب األول مبتوس����������ط 

حسايب2,97واحنراف معياري 0,152
2- البرامج الت�������ي تنفذها المنظمات االجتماعية للحد 

من تداعيات أزمة كورونا
- ترتأس الربامج التثقيفية للحد من تداعيات أزمة كورونا اليت 
تنفذها اجلمعيات األهلية من وجهة نظر جمتمع الدراسة 
مركز متميز بتكرار مرجح221.لكوهنا تركز على مساعدة 

وإرشاد األسرة لتخطي االزمة.
- حصلت الربامج النفسية اليت هتتم باألسرة والعنف الناتج 
عن الش����������عور بالضغط وقت األزم����������ات على اهتمام أقل يف 

استجابات جمتمع الدراسة بتكرار مرجح 184.
3- التحديات التي تواجهها المنظمات االجتماعية في 
تقديم مساهماتها في الحد من أزمة انتشار فيروس كورونا.

- حص����������ل التحدي اإلداري واملهين للجمعيات األهلية من 
وجهة نظر جمتمع الدراسة من حيث توفر القوى العاملة 
املدربة للعمل وقت األزمات لتنفيذ الربامج على الرتتيب 
األول مبتوسط حسايب 2,44واحنراف معياري 0,500.

- حص����������ل التح����������دي اإلداري املتمثل يف حتديد أس����������اليب 
االستجابة الستفس����������ارات املرضى وأسرهم بشكل فوري 
على ترتيب أقل يف التحديات اإلدارية واملهنية مبتوس����������ط 

حسايب 1,92 واحنراف معياري 0,668. 
- ميثل التحدي االجتماعي األهم من حيث ترتيب إجابات 
جمتمع الدراسة هو معرفة كيفية حتديد احتياجات املرضي 
وأس����������رهم واحلاصل على الرتتيب األول مبتوسط حسايب 

2,44 واحنراف معياري 0,715.
- حصل التحدي االجتماعي املتمثل يف معرفة طرق قياس 
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مدى رضاء املرضى وأسرهم عن اخلدمات املقدمة هلم من 
املنظمات االجتماعية على امجاع أقل من جمتمع الدراسة 

مبتوسط حسايب 2,03 واحنراف معياري0,544.
- اما بالنسبة للتحديات الصحية يُعد معرفة كيفية االتصال 
بأس����������ر املرضي املصابني هو التحدي األهم حبصوله على 
الرتتيب األول وفًقا لالستجابات جمتمع البحث مبتوسط 

حسايب 2,67واحنراف معياري 0,497.
- مُيثل حتديد املش����������كالت املختلفة اليت تنتج عن اإلصابة 
التح����������دي األق����������ل مبتوس����������ط حس����������ايب 2,27واحنراف 

معياري0,472
4- اإلجراءات الوقائية المتبعة وفقا للمعلومات المرتبطة 

بالخصائص السوسيوديموجرافية للفئات المتضررة.
- حصل االجراء الوقائ����������ي الذي مفاده أن اجلمعيات هتتم 
برص����������د املناطق اجلغرافية احملتمل تعرضه����������ا للوباء وحماولة 
لتنفيذ برام����������ج تثقيفية فيها على الرتتي����������ب األول بتكرار 

مرجح230.
- مُيثل تعريف األس����������ر باألس����������اليب الصحيحة واملناس����������بة 
لعزل املرضي وجتنب انتش����������ار املرض، واالهتمام بالتطوع 
االفرتاضي أو اإللكرتوين وتدريب املتطوعني عليه لتيسري 
الوصول للفئات املتضررة واحملتمل تضررها بتكرار مرجح 

مقداره 209.
- تعليم األسر أساليب حياتية جديدة للتعامل مع األزمات 
ميث����������ل إجراء وقائي حصل على ترتيب أقل بتكرار مرجح 

.185
5- مقترحات لزي�������ادة فاعلية مس�������اهمات المنظمات 
االجتماعي�������ة في إدارة ازمه كورونا من وجهة نظر مجتمع 

الدراسة.
- احتل مقرتح حتقي����������ق التكامل بني املنظمات االجتماعية 
ال����������يت تقدم نف����������س اخلدمات خاصة املوج����������ودة يف نفس 
اجملتمع احمللي أو املنطقة اجلغرافية من خالل التنسيق بني 
اخلدمات املقدمة الرتتيب األول بتكرار مرجح يبلغ 243.

- حص����������ل مق����������رتح االهتم����������ام بالبحث العلم����������ي للظواهر 
االجتماعية على ترتيب أقل بتكرار مرجح 208.

- تقرتح الدراسة أن املنظمات االجتماعية ُتشكل شبكات 

وآليات تنسيقية متنوعة اليت ميكن هلا أن تنهض بأعباء أكرب 
يف أزمات من هذا النوع، مبا يشمل جماالت التوعية واإلرشاد 
وتنظيم وضمان وصول املساعدات وتكوين فرق املتطوعني 
بصور منظمة وإطالق محالت التربع وس����������ط القطاعات 
املتوسطة األقل قدرة، وكذلك املسامهة يف تصميم وتنفيذ 

خطط للطوارئ يف املراحل املختلفة من األزمات.
الحادي عشر: مقترحات الدراسة

يف ضوء النتائج اليت توصلت هلا الدراسة واالجتاهات النظرية 
يتم عرض املقرتحات التالية: 

- اعتب����������ار املب����������ادرات اجملتمعي����������ة اليت تقوم هب����������ا املنظمات 
االجتماعية جمال الدراس����������ة ملواجهة ف����������ريوس كورونا هي 
مدخل إلدارة األزمة واليت تس����������هم يف احلد من تداعيات 

فريوس كورونا.
- التأكي����������د على ضرورة توجي����������ه االهتمام من قبل اهليئات 
احلكومي����������ة ورجال األعمال لدور املنظمات االجتماعية 
واجلمعيات األهلية من أجل تش����������جيع وتعزيز املبادرات 
اجملتمعي����������ة اليت تضطل����������ع هبا للحد م����������ن جائحة كورونا 
وضرورة إدراجها ضمن خطط التنمية املستدامة وتوفري 
كافة أوج����������ه الدعم املادي والبش����������ري من خالل توفري 

املساعدات املالية والعينية هلا.
تش����������جيع الباحثني والدراس����������يني يف جمال علم االجتماع   -
واخلدم����������ة االجتماعية إلجراء دراس����������ات وحبوث يف جمال 
ريادة املنظم����������ات االجتماعية واجلمعيات األهلية ووضع 
اسرتاتيجيات استباقية على أسس علمية للحد من وطأة 

األزمات اليت تواجه اجملتمعات. 
ض����������رورة اهتمام اجلمعيات االهلية بتنظيم دورات تدريبية   -
لتعليم األسر أساليب متنوعة يف ترشيد االستهالك وقت 

األزمات واكساب االسر مهارات حياتية.
إجي����������اد اليات جلزب املتطوعني وتش����������جيعهم على العمل   -
التطوع����������ي التقليدي واالفرتاضي للتعامل مع اجملتمع وفقاً 

لطبيعة احلاجة وجتنبا لوقوع املشكالت.
تأس����������يس منصات تطوعية وخيصص قسم لالستشارات   -

والرد على االستفسارات بشكل فوري.
جيب وضع خريطة جمتمعية ترتبط بالفئات املستفيدة من   -
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خدمات اجلمعيات لسهولة الوصول هلم وقت االزمات. 
ضرورة استحداث اساليب تيسر عملية متابعة املتضررين   -
من االزمة لتلبية احتياجاهتم ومتابعة ش����������كاوى املواطنني 
وتوصيلها للجهات املختصة لسرعة اختاذ القرار املناسب.

ضرورة قياس مدى رضاء املتضررين من االزمة وأس����������رهم   -
عن اخلدم����������ات املقدمة هلم من املنظم����������ات االجتماعية 

هبدف التحسني والتطوير املستمر لزيادة الفاعلية.
ضرورة بناء قواعد معلومات ذات طابع مكاين للمجتمع   -
احملل����������ي ال����������ذي ختدمه املنظم����������ة تتضمن كاف����������ة اجلوانب 
السوس����������يولوجية والصحية واالقتصادية لألسر يف املنطقة 
اليت ختدمها املنظمة لتيسري تقدمي اخلدمات واكتساب ثقة 

اجملتمع وتنميته بأساليب علمية.
ضرورة الرتكيز على عملية التش����������بيك وعمل الش����������ركات   -
اجملتمعية مع مؤسس����������ة حكومية واهلي����������ة وطنيه وإقليمية 
لتب����������ادل ورفع خ����������ربة اجلمعيات األهلي����������ة المتالك القدر 

الكايف من اخلربة يف إدارة األزمات.
ضرورة تأسيس قسم إداري متخصص بكل مجعية أهلية   -
يف مواجه����������ة األزمات وتدريب العامل����������ني به على كيفية 
اس����������تخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف إدارة األزمة هبدف 
زيادة كفاءة وفاعلية اجلمعية وجاهزيتها للتدخل الس����������ريع 

للتخفيف من حدة األزمة.
ضرورة اهتمام اجلمعيات األهلية مبتابعة التطور والتقنيات   -
احلديثة املس����������تخدمة يف التعامل مع األزمات على نطاق 

الدول املتقدمة واجملاورة على املستوى العريب واالجني.
اهتمام اجلمعيات االهلية باململكة العربية السعودية بتنظيم   -
لقاءات دورية ملناقشة املستجدات يف املعارف واخلربات 
يف جمال إدارة األزمات ومواجهة التحديات على املستوى 

احمللي ومستوى جملس التعاون اخلليجي.
العم����������ل على زيادة مهارات القي����������ادات االدارية يف كيفية   -
صياغة االس����������رتاتيجيات املالئمة ملواجه����������ة األزمات من 
خالل تنفيذ ندوات ومؤمترات متخصصة يف ش����������راكة مع 

اجلامعات املختلفة باململكة العربية السعودية.
االهتم����������ام بعملية التقيي����������م والتقومي واملتابعة لألنش����������طة   -

واملمارسات املهنية واالدارية املرتبطة مبواجهة األزمات.

اجراء املزيد من البحوث املستقبلية يف جمال إدارة األزمات   -
واثارها على االداء املنظمي.

ضرورة اجراء مسح ش����������امل للمنظمات األهلية وحتديد   -
مدى جاهزيتها لصياغة اسرتاتيجية على أسس علمية يف 

إدارة األزمات.
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معوقات الوصول إلى المحتوي المعرفّي الرقمّي لدى الطالبات ذوات اإلعاقة السمعّية في 
جامعة المجمعة: دراسًة نوعّيًة ميدانّيًة

 د. إنشراح سالم المغاربة
أستاذ مساعد، قسم الرتبية اخلاصة
كلية الرتبية باجملمعة، جامعة اجملمعة

د. علي بن فهد الدخيل
أستاذ مساعد، قسم الرتبية اخلاصة
كلية الرتبية باجملمعة، جامعة اجملمعة

  الملخص: هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف إىل معوقات وصول الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية يف جامعة اجملمعة 
للمحتوي املعريف الرقمي من وجهة نظرهن، خالل الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1440-1441ه، وتكونت 
املنهج  باستخدام  الباحثان  قام  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  السمعية،  اإلعاقة  ذوات  من  طالبات  ثالث  من  الدراسة  عينة 
النوعي)A Qualitative Research( ، القائم على حتليل الظاهرة، إذ اُستخدمت أداة املقابلة شبة املقننة جلمع البيانات 
وطريقة التحليل املوضوعي  )Thematic Analysis( لتحليل البيانات؛ هذا؛ وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع الوصول 
إىل احملتوي املعريف الرقمي للطالبات ذوات اإلعاقة السمعية يف جامعة اجملمعة ليس بالقدر الكايف واملنشود؛ وما زالت دون 
املستوى املطلوب، كما أظهرت الدراسة عدًدا من املعوقات اليت تواجه الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية يف الوصول إىل 

احملتوي املعريّف الرقمي واملرتبطة باآليت:

1- املكتبة الرقمية السعودية.

2- املكتبة األكادميية.

3- خمتربات احلاسب.

4- املقررات اإللكرتونية.

5- التقنية يف عملية التعليم داخل القاعات الدراسية.

    ويف ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة هتيئة البنية التحتية والتعليمية املرتبطة بالتقنية لتسهيل وصول الطالبات ذوات 
اإلعاقة السمعية للمحتوي املعريف الرقمي يف اجلامعة، ووضع سياسات تعليمية رقمية وتقنية أكثر مشواًل للطالبات ذوات 

اإلعاقة السمعية؛ حبيث يضمن وصوهلن التام لكافة اخلدمات يف البيئة اجلامعية.

الكلمات املفتاحية : معوقات، احملتوي املعريف الرقمي، الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية.
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Obstacles of Access to the Digital Knowledge Content for Students with 
Hearing Disabilities at Majmaah University: A Qualitative Study

Dr. Ensherah Salem Al magarbah                                           Dr. Ali Fahad Aldakhil

Abstract : This study aims to identify the barriers relevant to the access of students with hearing dis-
abilities at Majmaah University to the digital knowledge content, from their point of view. The sample 
consisted of (3) students of hearing disabilities enrolled at Majmaah University. The researchers used a 
qualitative approach to collect data and thematic analysis to analyze data. The results showed the dis-
satisfaction of students with hearing disabilities regarding the services relevant to the digital knowledge 
content in their academic programs. It also revealed a number of obstacles facing students with hearing 
disabilities in accessing digital knowledge-related content, which include: 

1 .Saudi digital librar
2 .Academic library
3 .Computer labs
4 .Electronic courses
5 .Technology used for educational purposes in the classrooms

In light of the results, the study recommended that Majmaah University should take care of the edu-
cational and academic rights and capabilities of students with hearing disabilities, and create and ac-
commodate the traditional and digital educational environments in a way that suits the needs of these 
students. 

   Key words: Obstacles, digital knowledge content, students with hearing disabilities. 
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مقدمة:

     لقد ش����������هد العامل الكثري من التغريات والتحوالت؛ نتيجة 
العصر الذي نعيش����������ه حالياً، ونظراً لالنفج����������ار املعريف والتدفق 
اهلائ����������ل يف املعلوم����������ات والبيانات واملعارف، أصب����������ح لزاماً على 
النظام التعليم����������ي ألية دولة االس����������تجابة الفورية ملواكبة ذلك، 
وبالت����������ايل من الض����������روري أن يعمل نظ����������ام التعليم يف اجلامعات 
السعودية وفق إسرتاتيجية تقنية حمددة تراعي احلالة االقتصادية، 
واالجتماعية، والثقافية؛ من أجل حتقيق معايري اجلودة والكفاءة 
لتلك املؤسس����������ة ومن أج����������ل توفري البيئ����������ات التعليمية التقليدية 
والتقنية املناس����������بة جلميع املتعلمني، بص����������رف النظر عن اإلعاقة 

)الزبون واحلديدي، 2013(.
      وتُع����������د جامعة اجملمعة م����������ن اجلامعات احلديثة يف اململكة 
العربية السعودية، وتقدم اجلامعة خدماهتا ملنطقة جغرافية كبرية 
تشمل أربع حمافظات: اجملمعة، الغاط، الزلفي، رماح، كل ذلك 
من أجل حتقيق أهداف التنمية للحكومة السعودية، اليت تتمثل 
يف التوس����������ع يف التعليم اجلامعي ليش����������مل مجيع أرجاء اململكة، 
وتس����������هم هذه اجلامعة يف اس����������تيعاب أعداد متزايدة من خرجيي 
الثانوية العامة، مبا يف ذلك الطلبة من ذوي اإلعاقة، س����������نة بعد 

سنة يف ختصصات خمتلفة. 
   ويف الس����������ياق ذاته تشهد جامعات اململكة العربية السعودية 
تقدماً متس����������ارعاً للحاق بركب الثورة الرقمية املعرفية، وس����������عياً 
لتحقي����������ق السياس����������ات اجلديدة ملواكب����������ة رؤية اململك����������ة العربية 
السعودية 2030م، اليت هتدف إىل حتقيق مبدأ التعليم الشامل 
للطلب����������ة من ذوي اإلعاق����������ة يف املؤسس����������ات التعليمية مبراحلها 
املختلفة؛ تنفيذاً للقرار رق����������م )7-ب-9173( بتاريخ 14-

5-1422ه، بش����������أن إتاحة الفرصة هلم إلكمال دراس����������تهم 
اجلامعية )الرتكي ،2005(. واملطَلع على املشهد التعليمي  يف 
مؤسسات التعليم العايل يلحظ تزايداً كبرياً يف قبول الطلبة ذوي 
اإلعاقة بش����������كل عام، وذوي اإلعاقة السمعية بشكل خاص، 
ومن هذا املنطلق يعد احلصول على الشهادة اجلامعية أمرًا مهًما 
 Fullarton &( بالنس����������بة  للطلب����������ة ذوي اإلعاقة، وقد أش����������ار
Duquette, 2016(. يف ه����������ذا الس����������ياق إىل عدة أمور مهمة 
مرتبطة بذلك، تش����������مل: حصول الف����������رد من ذوي اإلعاقة على 
الش����������هادة اجلامعية يس����������اعده على إثبات ذاته، وحتقيق أهدافة 

املس����������تقبلية، وقناعته الشخصية وقناعة اآلخرين بقدراته، وتلبية 
طموحات أس����������ر األفراد ذوي اإلعاق����������ة، واحلصول على وظيفة 

توفر االستقالل املايل والشخصي.
   هلذه األس����������باب م����������ن الطبيعي أن جند أع����������داًدا متزايدة من 
األفراد ذوي اإلعاقة ملتحقني يف املرحلة اجلامعية، ويعود ذلك 
يف املق����������ام األول إىل حرص حكومات الدول على التعليم، َعرَب 
إقرار التشريعات اليت تكفل لألفراد ذوي اإلعاقة احلصول على 
التعليم جبميع مراحله، حيث أكد على سبيل املثال، قانون إعادة 
التأهيل لعام )1973( )كامل ،2009(، والقانون األمريكي 
IEDA( )The Individuals With Disabilities Educa�(

tion(  لع����������ام )1990( وكذلك قانون اإلعاقة يف الس����������عودية 
)2000( )وزارة التعليم  السعودية،1437ه(والذي أكد على 
ض����������رورة توفري التعليم اجلامعي املناس����������ب لألفراد ذوي اإلعاقة، 
ويفرض التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية  يف مؤسسات 
التعليم الع����������ايل حتديات خاصة ليس م����������ن ناحية الوصول إىل 
التس����������هيالت البيئية اجلامعية بل يشمل  الوصول األوسع نطاقاً 
واملتعل����������ق باملنهج وعملي����������ة التعليم والتعلم ،وه����������ذا يُعد اختباراً 
أساس����������ياً  لقدرة تلك املؤسسات التعليمية على استقبال هؤالء 
الفئة من املتعلمني خاصًة يف ضوء املبادرات العاملية واليت تنادي 
بضرورة التوس����������ع يف قبول هؤالء الطلبة ومتثيلهم يف مؤسسات 
التعليم الع����������ايل )Tinklin, Riddell & Wilson, 2004(. إال 
أن هناك الكثري من التحديات واملعوقات اليت ما زالت  تواجه 
الطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية على وج����������ه اخلصوص وأبرزها: 
عدم إملام األس����������اتذة باحتياجاهت����������م التعليمية، ونقص األجهزة 
واألدوات املس����������اعدة، وصعوبة الوصول للمعلومات وخمتربات 
احلاسب واإلنرتنت )Boutin,2008(. واجلدير بالذكر يف هذا 
الس����������ياق أن هناك ما يصل إىل 75% من الطلبة ذوي اإلعاقة 

السمعية  يفشلون يف إكمال دراستهم اجلامعية.
      يف احلقيقة جند أن الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يواجهون 
أثناء مرحلة التعلي����������م اجلامعي الكثري من املعوقات والصعوبات 
املتمثل����������ة يف احلواجز البيئي����������ة، والس����������لوكية، والتقنية؛ فاحلواجز 
البيئية حتد من وصوهلم الس����������تخدام املراف����������ق العامة، واحلواجز 
السلوكية تُعَن مبمارس����������ات اآلخرين ضد الفرد ذي اإلعاقة من 
خالل موقف هؤالء األش����������خاص وأفكارهم وافرتاضاهتم مثل: 
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افرتاض الكثري من األفراد بأن ذوي اإلعاقة الس����������معية ال ميكنه 
التعلم بس����������رعة، وأما ما يتعلق باحلواجز التقنية تشري الشمسان 
)2013(، أن هنالك العدي����������د من املعوقات اليت تواجه تعليم 
الطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية يف اجلامعات الس����������عودية تتمثل 
يف: نقص األجهزة واألدوات التقنية املس����������اعدة مما ترتب عليه 
مش����������كالت حالت دون استمرار برنامج تعليم الطالبات الصم 
يف كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة، ويف السياق ذاته تؤكد دراسة 
الريس واخلرجيي )2010( إىل أن الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
يواجه����������ون عقب����������ات يف احلصول على الدرج����������ة اجلامعية أبرزها 
:الصعوبات التقنية .ويضيف س����������امل ) 2017(، يف دراسته أن 
استخدام التقنية يف جمال تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف 
جامعة امللك سعود جاءت بشكل متوسط وأن أبرز املعوقات 
ال����������يت حتد من اس����������تخدام تلك التقنية ضعف مس����������توى القراءة 
والكتابة لذوي اإلعاقة الس����������معية مما يضعف فرص االستفادة 
من خدمات االنرتنت ،وعدد األجهزة املتوفرة يف البيئة اجلامعية 

ال تتناسب مع أعداد الطلبة .
 Whiteneck, Harrison�Felix ,Mellick, Brooks,(

)Charlifue, & Gerhart,2004
 Williamson,( وب����������و  ش����������اودر،  ويليامس����������ون،  ويؤك����������د 
Schauder, & Bow,2000( أنه باستطاعة الطلبة من ذوي 
اإلعاقة االس����������تفادة من خدمات الشبكة العنكبوتية وتطبيقاهتا 
إذا اس����������تخدمت الوس����������ائل التقنية احلديث����������ة يف عملية تعلمهم 
واكتساهبم للمحتوي املعريف، وبناًء على تلك املعطيات يشكل 
احملت����������وى املعريف املقدم للطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية أساس����������اً 
للتعلم اهلادف؛ لتحقيق األهداف املرجوة وتنمية قدرات أولئك 
الطلبة وصقل ش����������خصياهتم ومتكينه����������م على حنو يعزز كفاءهتم 
الذاتية وفرص جناحهم يف احلياة اجلامعية. ومما ال ش����������ك فيه أن 
اإلعاقة الس����������معية  هلا آثار حت����������ول دون النمو املثايل هلم مقارنة 
مع األشخاص من غري ذوي اإلعاقة من الفئة العمرية نفسها، 
 Cawthon,( وقد أكدت دراس����������ة كاثون، نيكول����������ز، وكولري
Nichols, & Collier, 2009(، أن الطلبة من ذوي اإلعاقة 
الس����������معية غالباً ما حيتاجون إىل جتهيزات ووسائل خاصة؛ كي 
يدرس����������وا بفاعلية يف اجلامع����������ة، وميكن للتقني����������ات التكنولوجية 
احلديثة إذا ما مت دجمها يف عملية التعليم اجلامعي أن تكون أداة 

ناجحة يف متكني الطلبة من ذوي اإلعاقة الس����������معية من خالل 
تعزيز خرباهتم اإلجيابية )Arrigo,2005(، وزيادة وصوهلم إىل 
احملتوي املعريف الرقمي، واملش����������اركة يف املناقشات الصفية وأداء 
الواجبات األكادميية، األم����������ر الذي له دور كبري يف توفر فرص 
تعلم مس����������اوية لتلك الفرص اليت يتمتع هبا أقراهنم غري املعاقني 

.)Reed & Browser,2005(
   ووفق����������اً إلحصائي����������ات االحتاد الدويل للص����������م، يبلغ عدد 
األش����������خاص الصم يف العامل )70( مليون ش����������خص، غالبيتهم 
يعيش����������ون يف الدول النامية، واجلدير بالذك����������ر أن معظم الطلبة 
من ذوي اإلعاقة الس����������معية يس����������تخدمون لغة اإلشارة كطريقة 
للتواصل والتعل����������م، والبعض اآلخر مم����������ن لديهم ضعف مسعي 
 World Federation Of( يس����������تخدم املعينات الس����������معية
Deaf,2015(. ويف هذا الس����������ياق، يش����������ري تقرير اليونس����������كو 
العامل����������ي ) 2013( إىل أن الطلبة  من ذوي اإلعاقة يواجهون 
جمموعة واسعة من احلواجز، مبا يف ذلك الوصول إىل املعلومات 
والتعلي����������م ونق����������ص ف����������رص العم����������ل، وال خيفي عل����������ى الباحثني 
واملختص����������ني يف مي����������دان الرتبية اخلاصة أن واق����������ع الدول العربية 
يعاين نقص االهتمام بذوي اإلعاق����������ة وقلة فرص التحاقهم يف 
مؤسس����������ات التعليم العايل؛ نتيجة لوج����������ود بيئات تعليمية غري 
مهيئة لنجاحه����������م. ونظراً لتنامي الدع����������وات إيل ضرورة تطوير 
أس����������اليب التعلم والتعليم عاملياً، خاصة يف ضوء انتشار التعلم 
املبين على اس����������تخدام التكنولوجيا والوس����������ائط الرقمية احلديثة؛ 
فق����������د بات م����������ن األمهية مبكان إع����������ادة النظر يف أمن����������اط التعلم 
والتعليم املقدمة للطلبة من ذوي اإلعاقة الس����������معية؛ لتتماشى 
مع تطور وسائط املعرفة احلديثة وخباصة التكنولوجية منها، اليت 
أثبتت فاعليتها وكفاءهتا يف حتقيق مس����������توى معريف متسارع من 
جهة، وتس����������هيل إمكانية الوصول إىل حملتوى املعريف الرقمي من 
جهة أخرى، باإلضافة إىل أن الطلبة  ذوي االعاقة الس����������معية 
حيتاجون إىل تعليم ميسر وفّعال يضمن إمكانية وصول احملتوى 
 املعريف الرقمي بس����������هولة هلم أسوًة بأقراهنم من غري ذوي اإلعاقة 
Ben Brahim, Ben Je�( ويضي����������ف   ،)Arrigo,  2005(

maa, Jemni, and Laabidi,2013(، أن التقدم املس����������تمر 
يف تكنولوجي����������ا املعلومات وإتاح����������ة الوصول إىل احملتوي  املعريف 
الرقمي أدى إىل ضرورة التحرك حنو حتسني نوعية التعلم وسهولة 
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الوصول إليه؛ ففي الس����������نوات األخرية  أصبح اإلنرتنت أس����������رع 
الطرائ����������ق للوصول إىل املعلومة، وبوابة عاملية لنش����������ر املعلومات 
ومش����������اركتها حول العامل. ويف املقابل يؤكد )Rust,2014( أن 
الذين ال يتمكنون من الوصول إىل هذه التكنولوجيات يقعون 
حتت خط اإلقص����������اء والتهميش من اجملتمع، وهذا ينطبق على 
الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية والسيما امللتحقني مبؤسسات 
التعليم العايل على مستوى العامل، وباألخص يف الدول العربية. 
احلقيقة تش����������ري إىل أن التحس����������ينات والتطورات التكنولوجية 
املتس����������ارعة مث����������ل: التطبيق����������ات القائمة على الوي����������ب والتعليم 
اإللك����������رتوين أدت دوراً مهماً يف عملي����������ة التعليم، ومع ذلك ما 
 )Gilson,2010(زالت بعض اجلامعات مل تواكب هذا التطور
؛ ل����������ذا جيب على اجلامعات املواكب����������ة لتوفري فرص أكرب جلميع 
الطلبة بغض النظر عن اإلعاقة للمش����������اركة بفاعلية يف األنشطة 
الصفية وغري الصفية، األمر الذي ميكنهم من أن يصبحوا أفراد 
 ،)Sachs  & Schreuer,2011(   منتجني يف جمتمعاهت����������م
وهذا يعين قدرة مجيع الطلبة الوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي 
يف الفصول الدراس����������ية، والوصول إىل املقررات الدراس����������ية عرب 
املواقع اإللكرتونية للجامع����������ة، والوصول إىل مجيع املرافق مبا يف 
ذلك خمتربات احلاس����������وب، واملكتب����������ات األكادميية، والفعاليات 
واألنشطة الالمنهجية والندوات واملؤمترات اليت تقام يف اجلامعة، 
واستخدام متصفح الويب وتطبيقاته مبا يتالءم مع خصائصهم 

واحتياجاهتم التعلمية بكل ويسر وسهولة.
   ويعد الوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي من خالل خدمات 
اجلامعة عرب اإلنرتنت قضية رئيسة لطلبة البكالوريوس من ذوي 
اإلعاقة السمعية يف مؤسس����������ات التعليم العايل؛ ليصبحوا أكثر 
استقاللية وإنتاجية، وإذا مل يتمكنوا من  الوصول فذلك حيدث 
فجوة رقمية توسع الفارق  يف الفرص  التعليمية بني هؤالء الطلبة 
وأقراهنم م����������ن غري ذوي اإلعاقة ؛ لذا يؤكد الباحثان على أمهية 
ع����������دم إغفال هؤالء الطلبة واحتياجاهتم التقنية يف مؤسس����������ات  
التعلي����������م العايل، فمن أجل معاجل����������ة إمكانية وصول الطلبة من 
ذوي اإلعاقة الس����������معية للتقنية البد م����������ن حتديد العقبات اليت 
يواجهوهنا من وجهة نظرهم الشخصية، حيث يرى الباحثان يف 
هذا الصدد أن معوقات الوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي هي 
وس����������يلة حديثة تسهم يف زيادة هتميش الطلبة من ذوي اإلعاقة  

يف التعليم العايل. ويؤكد ذلك ما ذكره العيفة )2014( إىل أن 
التس����������ارع يف التطور التكنولوجي له أثر سلي يف زيادة هتميش 
الطلب����������ة ذوي اإلعاقة يف التعليم. ويف املقابل، ذكر ليفرس����������يدج 
)Liversidgek,2003( يف دراسته إىل أن الفشل األكادميي 
لبعض الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف اجلامعات ارتبط بقصور 
يف اخلدم����������ات التعليمي����������ة والتقنية املقدمة هلم وه����������ذا ما أكدته  
الكثري من الدراس����������ات مثل دراس����������ة إبراهيم )2001(،ودراسة 
)معاجيين وآخرون، 2009(، ودراس����������ة الفواعري )2014( ، 
ودراس����������ة العنزي والرتكس����������تاين )2019(، اليت أشارت إىل أن 
اخلدمات املقدمة مبا فيها احملتوي املعريف الرقمي للطلبة من ذوي 
اإلعاق����������ة يف املرحلة اجلامعية ما زالت دون املس����������توى املطلوب؛ 
مما يرتتب عليه وجود معوقات وصعوبات حتد من مش����������اركتهم 
الفاعلة يف التعليم اجلامعي. وهذا يشكل حتدياً كبرياً ملؤسسات 

التعليم العايل يف العامل عامًة، ويف الوطن العريب خباصة. 
ولقد هدفت  دراسة فيتشن، فريارو، أسونسيون، تشوجكا، 
 Fichten, Ferraro,(( باريل، جنوين، كلومب، وولف����������ورث
 Asuncion, Chwojka, Barile, Nguyen, Klomp
التعلي����������م  مش����������كالت  معرف����������ة  إىل   )& Wolforth,2009
اإللكرتوين يف اجلامعات الكندية، حيث تكونت عينة الدراسة 
م����������ن )223( طالباً وطالب����������ة  من ذوي اإلعاق����������ات، و)58( 
م����������ن مقدم����������ي خدمات اإلعاق����������ة، و)28( مدرس����������اً، و)33( 
من املختص����������ني يف التعليم اإللك����������رتوين يف املعاهد واجلامعات 
الكندي����������ة، وأظهرت النتائج أن اجملموعات األربع أش����������ارت إىل 
وجود مش����������كالت متثلت يف عدم إمكاني����������ة وصول الطلبة من 
ذوي اإلعاقة إىل املواقع واملقررات اإللكرتونية، وصعوبة وصوهلم 
إىل الفيديوه����������ات واألصوات الرقمية، وكذلك عدم متكنهم من 
عرض البوربوينت أثناء احملاضرات وذلك بس����������بب عدم تكييف 
هذه التقنيات لتناس����������ب إمكانياهتم وقدراهتم، وصعوبات فنية 
تتعلق باس����������تخدام التعلم اإللكرتوين وربط املواقع، ومشاكل يف 

امللفات وصفحات الويب.
كما س����������عت كس����������نقا )Kisanga, 2017( يف دراستها إىل 
التع����������رف إىل العوائ����������ق التعليمي����������ة اليت تواج����������ه الطلبة من ذوي 
اإلعاقات احلسية يف مؤسس����������ات التعليم العايل يف دولة تنزانيا 
وإسرتاتيجيات التأقلم مع هذه املعوقات، وركزت الدراسة على 
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التحقق من ثالثة أمور رئيس����������ة: أواًل- احلواجز األكادميية اليت 
تواجه الطلبة من ذوي اإلعاقات احلس����������ية يف دراساهتم. ثانيًا- 
احلواجز االجتماعي����������ة اليت تواجه الطلبة م����������ن ذوي االعاقات 
احلسية. ثالثًا- إسرتاتيجيات التأقلم اخلاصة هبم للتعامل مع هذه 
احلواجز اليت تواجههم يف دراستهم. ولتحقيق أهداف الدراسة 
اس����������تخدمت الباحثة منهج تصميم دراسة احلالة جلمع بيانات 
من) 27( طالًبا، مت اختيارهم بش����������كل دقيق من مؤسستني من 
مؤسسات التعليم العايل يف تنزانيا، كما استخدمت املقابالت 
ش����������به املنظمة واالستبانات املفتوحة ومناقشات جمموعة الرتكيز 
يف مج����������ع البيانات، وأش����������ارت النتائج إىل أن����������ه على الرغم من 
أن ندرة موارد التعليم والتدريس وممارس����������ات استبعاد املعلمني/

احملاضرين تش����������كل حواجز أكادميية رئيسة أمام الطالب الذين 
يعان����������ون من ضع����������ف البصر والس����������مع، إال أن حاجز الوصول 
إىل التقني����������ة كان عائًقا أكادميًيا أكرب للط����������الب الذين يعانون 
من ضعف السمع. باإلضافة إىل احلواجز األكادميية األخرى، 
وهي: االمتحان����������ات، وعدم إمكانية الوص����������ول إىل املعلومات 

بسهولة، واحلواجز املرتبطة باملناهج الدراسية. 
 Al�Salem &( كما س����������عت دراسة الس����������امل وأبو دوش   
Abu Doush, 2018( إىل حتدي����������د احتياج����������ات الوص����������ول 
إىل خمتربات احلاس����������ب واملكتبات واملواق����������ع اإللكرتونية للطلبة 
م����������ن ذوي اإلعاقة يف اجلامعات والكلي����������ات األردنية، ومشلت  
العينة )31( ش����������خص م����������ن املوظفني يف خمت����������ربات الكمبيوتر 
واملكتبات ومطوري الويب وموظفي التعليم اإللكرتوين لتحديد 
احلواج����������ز البيئية والتكنولوجية م����������ن منظورهم، وكذلك للتحقق 
من معرفتهم بالتكنولوجيا املس����������اعدة والقضايا املتعلقة بإمكانية 
الوصول، واس����������تخدم الباحثان أداة االستبانة يف صور متعددة 
وطرائق مراجع����������ة اخلرباء الختبار إمكاني����������ة الوصول إىل املواقع 
اإللكرتونية يف اجلامعات والكليات املستهدفة يف هذه الدراسة، 
وأش����������ارت نتائجها إىل أن الوضع احل����������ايل إلمكانية الوصول ال 
يفي بتوقع����������ات الوصول املتكافئ، وال احتياجات الطالب من 
ذوي اإلعاقة؛ حيث يوجد نقص يف األجهزة التقنية املس����������اعدة 
يف معامل احلاس����������ب واملكتبات، ونقص يف الوعي وعدم كفاية 
التدريب ملوظفي اجلامعات ومطوري الويب ومشكالت إمكانية 
الوصول للمحتوي املعريف الرقمي، ومجيع مواقع اجلامعات اليت 

يتم تقييمها على الويب. 
   كما قام العنزي والرتكس����������تاين )2019( بدراسة هدفت إىل 
معرفة أبرز معوقات دمج الطالبات الصم وضعيفات الس����������مع  
يف اجلامعات السعودية والكشف عن التحديات اليت تواجههن 
يف اجلامعات الس����������عودية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 
الباحثان املنهج النوع����������ي القائم على حتليل الظاهرة من خالل 
أداة الدراس����������ة املقابلة، وتكونت عين����������ة الدراس من جمموعتني، 
تض����������م األوىل أعض����������اء هيئ����������ة التدريس البال����������غ عددهن )10( 
أعضاء، واجملموعة الثانية ضمت )4( طالبات من ذوات الصم 
وضعاف الس����������مع، وتوصلت نتائج الدراس����������ة إىل جمموعة من 
املعوقات املتعلقة بدمج الطالبات الصم وضعيفات الس����������مع يف 
اجلامعات الس����������عودية مت تصنيفه����������ا إىل مخس فئات، ولعل أبرز 
تلك املعوقات، املرتبطة منها بالبيئة التعليمية مثل: الصعوبات 
املرتبط����������ة بعدم القدرة عل����������ى الوصول إىل مص����������ادر املعلومات 
الرقمي����������ة، وعدم تواف����������ق اخلدمات التقنية ال����������يت تقدمها املكتبة 

اجلامعية مع احتياجات الطالبات الصم وضعيفات السمع.
يف الس����������ياق ذاته، أجرى خليفة والدبابنة )2019( دراسة 
هدفت إىل استكش����������اف وجهات نظر الطلبة من ذوي اإلعاقة 
حول إمكاني����������ة الوصول إىل حملتوى املع����������ريف الرقمي يف جامعة 
قطر واجلامعة اهلامشية يف األردن، ومدى رضاهم عن اخلدمات 
ونوعيتها والتحديات اليت تواجههم يف مؤسسات التعليم العايل، 
ومت مجع البيانات من كلتا اجلامعتني، باس����������تخدام مقياس����������ني: 
األول- مرتبط بتقييم اخلدم����������ات وإمكانية الوصول، أما الثاين 
- فمقياس مرتبط مبدى الرضا عن اخلدمات، وأظهرت النتائج 
أن هن����������اك ضعفاً فيما يتعل����������ق بإمكانية وصول الطلبة من ذوي 
اإلعاقة إىل احملتوى الرقمي يف هاتني اجلامعتني للطلبة، وخباصة 

يف جمال التقنية والتكنولوجيا املساندة.
  لذل����������ك يُعد االعرتاف بإمكانية الوصول إىل احملتوي املعريف 
الرقمي للطلبة من ذوي اإلعاقة الس����������معية من خالل املكتبات 
األكادميي����������ة، واملكتب����������ة  الرقمية، وأوعية الدراس����������ات واألحباث 
والتعليم اإللكرتوين، وخمتربات احلاس����������ب اآليل يف اجلامعة أمراً 
رئيس����������ياً ومهماً يف تعزيز وضمان دور ومكانة هؤالء الطلبة  يف 
احلي����������اة اجلامعية، كغريهم من غري ذوي اإلعاقة، ومفتاح حتقيق 
ذلك يكون من خ����������الل تطوير بيئات التعلم املعريف اإللكرتوين 
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والتكنولوجي، اليت جتع����������ل عمليات التعلم اخلاصة هبم تفاعلية 
وش����������املة وميكن الوصول إليها؛ لذلك إذا أردنا حتسني جتارب 
الطلبة من ذوي اإلعاقة بش����������كل عام، وذوي اإلعاقة السمعية  
بش����������كل خاص، يف مؤسس����������ات التعليم العايل فمن الضروري 
أن نس����������تمع إىل أصواهتم اليت تزودنا مبعلومات ومؤشرات حول 
التحديات واملعوقات اليت يواجهوهن����������ا أثناء وجودهم بصفتهم 
متعلمني يف هذه املؤسسات، وال ينبغي إمهاهلم وغض الطرف 
عن تلك املعوقات )دوسي، 2015(، وسيظل ُحلم خلق بيئة 
تعليمية معرفية شاملة للجميع يف مؤسسات التعليم العايل أمراً 
صعبً����������ا، إذا مل تتمكن تلك املؤسس����������ات من توفري دعم جلميع 
الطلبة، مبا فيهم من ذوي اإلعاقة، بطريقة متكنهم من الوصول 
إىل حملتوى املعريف الرقمي بكل يس����������ر وسهولة، حصول خالف 
ذلك جيعل عملية التعلم بالنسبة هلم مملة وغري فعالة أو جاذبة  
 .)Van Jaarsveldt & Ndeya�Ndereya,2015(
هذا يف الواقع ما دعا الباحثان يف الدراس����������ة احلالية إىل التحقق 
من م����������دى إمكانية وصول الطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية 
للمحت����������وي املعريف الرقمي يف جامع����������ة اجملمعة، وذلك من أجل 
التعّرف على  واقع الوصول للمحتوي املعريف الرقمي  للطالبات 
ذوات اإلعاقة  الس����������معية ، وحتدي����������د املعوقات اليت حتول دون 
الوص����������ول )إن وجدت( متهيداً لرفعها للجه����������ات املعنية داخل 

اجلامعة ملعاجلتها. 
التعليق على الدراسات:

   عل����������ى الرغم من تأكيد مجيع األدبيات النظرية املش����������مولة 
أعاله على ضرورة توفر وس����������ائل التقنية احلديثة املناس����������بة اليت 
تسمح بس����������هولة الوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي للطلبة من 
ذوي اإلعاقة الس����������معية يف مؤسسات التعليم العايل، ذلك من 
أجل أن يس����������تفيدوا و يندجموا أكادميياً وصفياً، ويتحس����������ن بعد 
ذلك مستوى رضاهم عن أنفس����������هم وعالقتهم مع أقراهنم من 
غ����������ري ذوي اإلعاقة، جند أن الكثري من هذه األدبيات مل تتناول 
هذا املوضوع املهم بشيء من التفصيل والتوضيح والوقوف على 
أبعاده كافة؛ فقد سعت أغلب الدراسات ببحث املعوقات اليت 
تواجه الطلبة من ذوي اإلعاقة بش����������كل عام، والقليل من هذا 
 )Kisanga,2017والرتكس����������تاين،2019؛ )العنزي  الدراسات 
تناولت مش����������كلة عدم توفر التقنيات احلديثة املناسبة لقدرات 

وإمكانيات الطلبة من ذوي اإلعاقة الس����������معية، وأغفلت جانب 
الوص����������ول إىل احملتوي املعريف الرقمي هل����������ؤالء الطلبة امللتحقني يف 
مؤسس����������ات التعليم العايل؛ حيث يعد هذا اجلانب مهماً، وركيزة 
رئيسة إلهناء املرحلة اجلامعية بنجاح وحتقيق أداء أكادميي جيد. 
وركزت بعض الدراسات السابقة على حتديد احتياجات الوصول 
إىل خمتربات احلاس����������ب واملكتبات واملواقع االلكرتونية من وجهة 
نظر املوظفني يف خمتربات احلاس����������ب ومطوري الويب كدراس����������ة 
تباين����������ت  )Al�Salem & Abu Doush, 2018(، وق����������د 

الدراسات السابقة يف أهدافها وعينتها وموضوعاهتا ومنهجها.
    و لقد اس����������تفادت الدراس����������ة احلالية من الدراسات السابقة 
يف بناء أداة الدراس����������ة واألدب النظري ملوضوع الدراس����������ة، ويف 
مناقش����������ة النتائج واالستش����������هاد بنتائجها، وإن كانت تتش����������ابه 
الدراس����������ة احلالية بش����������كل جزئي مع بعض الدراسات السابقة 
يف تناوهل����������ا ملوض����������وع املعوقات والصعوبات ال����������يت تواجه الطلبة 
ذوي اإلعاق����������ة يف مؤسس����������ات التعليم الع����������ايل؛ إال أهنا ختتلف 
معها من حيث جمتمع الدراس����������ة وأف����������راد عينتها واملنهجية وأداة 
الدراسة املستخدمة، كما تتميز بأهنا واحدة من أول الدراسات 
الس����������عودية -حسب علم الباحثان - اليت حبثت جانب التقنية 
احلديثة والوص����������ول إىل احملتوى الرقمي للطالبات ذوات اإلعاقة 
السمعية يف مؤسسات التعليم العايل، وأول دراسة تبحث هذه 

اجلوانب يف جامعة اجملمعة. 
مشكلة الدراسة

    يتمي����������ز الطلب����������ة ذوو اإلعاقة الس����������معية بق����������درات تؤهلهم 
لالندم����������اج يف العملية التعليمية، والنج����������اح فيها مى ما كانت 
البيئة متهيئة هلم مبا يتناس����������ب مع إمكانياهتم وقدراهتم، وعلى 
الرغم من س����������ن الكثري من القوانني  والتشريعات اليت أسهمت 
يف تزايد عدد الطلبة الدارس����������ني من ذوي اإلعاقة الس����������معية يف 
مؤسس����������ات التعليم العايل، إال أن  متثيلهم يف هذه املؤسسات 
م����������ا يزال ناقصاً نظراً لقلة الدعم التعليمي والتهيئة البيئية داخل 
هذه املؤسس����������ات، مم����������ا يؤدي يف كثري من األحي����������ان إىل نتائج 
أكادميية س����������يئة مع مس����������تويات مرتفعة من االستنزاف واجلهد 
النفس����������ي واجلس����������دي والصحي واالنفعايل. هذا ما أشار إلية 
 ،)Punch, Creed & Hyde,2006( بونش، قريد، وهي����������دي
إن انتق����������ال الطلبة من املرحلة الثانوية إىل املرحلة اجلامعية غالباً 
ما يصاحبه صعوبات ومش����������كالت تتعل����������ق بالتكيف مع البيئة 
اجلديدة من حيث طرائق وأساليب التعليم واألنظمة والقوانني، 
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ومما ال شك فيه أّن الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية سيعانون 
من حتديات أكرب من ذلك نتيجة للبيئة التعليمية غري املناس����������بة 
الحتياجاهتم وطبيعة اإلعاقة اليت تالزمهم، وما لذلك من أثار 

على الناحية النفسية واالجتماعية واألكادميية.
    وحيث إّن جمال التعليم واحد من اجملاالت املتأثرة واملرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً باس����������تخدام التقنية يف وقتنا احلايل؛ لذلك تسعى 
اجلامعات السعودية ومنها جامعة اجملمعة للتقدم يف هذا اجملال 
من أجل مواكبة املرحلة، وحتقي����������ق متطلبات اجلودة النوعية يف 
عملية اس����������تخدام التقنية يف التعليم، فمؤسسات التعليم العايل 
الي����������وم تقع على عاتقها دمج التقني����������ة احلديثة يف عملية التعليم 
مبا يتوافق مع أهدافها التعليمية واإلدارية، وقدرات وإمكانيات 
طالهبا وطالباهتا، ومع أه����������داف اجملتمع احمللي والعاملي، الذي 
ارتب����������ط كل عم����������ل ومهنة في����������ه بالتقنية )رم����������ود،2012(. إن 
مؤسسات التعليم العايل اليت ال تتمكن من حتقيق ذلك، سوف 
تكون ضعيفة يف أدائها ويف خمرجاهتا ويف حتقيق واحد من أبسط 
مب����������ادئ تكافئ الفرص وهو وجود بيئة تعليمية واجتماعية غري 
خالية من العقبات واملعوقات جلميع الطلبة، السيما الطلبة من 
ذوي اإلعاقة الس����������معية؛ حيث تشري بعض الدراسات املرتبطة 
بالطلبة من ذوي اإلعاقة الس����������معية يف مؤسسات التعليم العايل 
 )Bell & Swart,2018 ؛Boutin ,2008( مثل :دراس����������ة
إىل أن هناك ما يصل إىل )75%( من ذوي اإلعاقة الس����������معية، 
يفش����������لون يف إكمال الدراس����������ة اجلامعية نتيجة للصعوبات اليت 
يواجهوهنا، لع����������ل أمهها وأبرزها صعوبة احلص����������ول على الدعم 
املناسب مثل: توفري أجهزة تقنية، وبيئة تعليمية ومعرفية مناسبة 

تسهل عملية اندماجهم التعليمي واجملتمعي. 
     ونظراً للتواصل املباشر وغري املباشر بني الباحثني والطالبات 
ذوات اإلعاق����������ة الس����������معية يف جامع����������ة اجملمعة َعرَب األنش����������طة 
والفعاليات الرمسية داخل اجلامعة وزيارهتم املس����������تمرة، إىل قسم 
الرتبية اخلاصة كونه القس����������م املختص يف جمال اإلعاقة للحديث 
ع����������ن املش����������كالت والصعوب����������ات التعليمية ال����������يت يواجهوهنا يف 
احملاضرات واملقررات الدراسية على املستوى التعليمي والعالقة 
ب����������ني املعلم واملتعل����������م من ذوي اإلعاقة الحظن����������ا وجود العديد 
من العقب����������ات واملعوقات التقنية اليت حت����������ول دون حتقيق نتائج 
أكادميية جيدة هلؤالء الطالب����������ات؛ خاصًة فيما يتعلق باجلانب 
التق����������ين والوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي على س����������بيل املثال 

:املقررات االلكرتونية ،واملكتبات الرقمية ،وخمتربات احلاس����������ب 
اآليل. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة للوقوف على  واقع 
الوص����������ول إىل احملتوي املعريف الرقم����������ي للطالبات ذوات اإلعاقة 
الس����������معية يف جامعة اجملمعة واملعوقات اليت حتول دون الوصول 
للمحت����������وي املعريف الرقمي وحماولة رصده����������ا، وبالتايل رفعها إىل 

اجلهات املعنية داخل اجلامعة ملعاجلتها. 
أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة احلالية لإلجابة عن السؤالني التاليني:
ما هو واقع الوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي للطالبات   .1
ذوات اإلعاقة الس����������معية يف جامعة اجملمعة يف الربامج 

األكادميية املقدمة هلن؟
م����������ا املعوق����������ات اليت تواج����������ه الطالب����������ات ذوات اإلعاقة   .2
السمعية يف جامعة اجملمعة للوصول إىل احملتوي املعريف 

الرقمي من وجهة نظرهن؟
أهداف الدراسة

هتدف الدراسة احلالية إىل:
الكش����������ف عن هو واق����������ع الوص����������ول إىل احملتوي املعريف   .1
الرقم����������ي للطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية يف جامعة 

اجملمعة يف الربامج األكادميية املقدمة هلن .
التع����������رف إىل املعوق����������ات اليت تواج����������ه الطالبات ذوات   .2
اإلعاقة السمعية يف جامعة اجملمعة للوصول إىل احملتوي 

املعريف الرقمي من وجهة نظرهن، ورصدها. 
أهمية الدراسة

  تكمن أمهية هذه الدراسة يف جانبني، مها:
1. األهمية النظرية:

1. تتماش����������ي هذه الدراسة مع رؤية اململكة )2030( يف 
التحول الرقمي واس����������تخدام التقنية للوصول إىل احملتوي 
الرقم����������ي املعريف حبيث يصبح متاحاً جلميع أفراد اجملتمع 

دون استثناء.
2. تعزي����������ز ومتكني الطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية يف البيئة 
اجلامعية وتذليل الصعوبات اليت تواجههم بتوفري فرص 
تعليمية مساويًة ألقراهنم من غري ذوي اإلعاقة ،وذلك 
من خالل سهولة الوصول للمحتوي املعريف الرقمي هلم 

يف بيئاهتم اجلامعية  .  
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3. تُع����������د الدراس����������ة احلالية – يف حدود عل����������م الباحثني – 
باكورة الدراس����������ات الس����������عودية اليت سعت إىل التعرف 
على معوقات الوصول للمحتوى املعريف الرقمي للطلبة 

من ذوي اإلعاقة السمعية. 
ب. األمهية التطبيقية:

1. توفر الدراسة بيانات ونتائج مُتكن املسؤولني وأصحاب 
الق����������رار يف جامع����������ة اجملمعة لالس����������تفادة منها يف تطوير 
احملت����������وي املعريف الرقمي للطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية 
،والوقوف على املشكالت والصعوبات اليت تواجههم 

يف الدراسة اجلامعية . 
2. تتن����������اول هذه الدراس����������ة موضوعاً حيوياً يس����������هل على 
الطلب����������ة ذوي اإلعاقة الس����������معية الوص����������ول إىل املرحلة 
اجلامعية،وحتقي����������ق نتائ����������ج أكادميية، واالس����������تفادة من 
التقني����������ة احلديثة للوصول إىل احملتوي املعريف، ويفتح هلم 
آفاق املس����������تقبل للحصول على مهنة مناسبة حتقق هلم 

االستقاللية الشخصية واملادية.
مصطلحات الدراسة

معوقات: يعرفه����������ا الريس واخلرجيي )2010( بأهنا جمموعة 
من العوامل اليت يؤدي وجودها إىل التأثري الس����������لي على عملية 

التعليم، مما حيد من فاعلية التعليم وكفاءته.
أما يف هذه الدراسة تُعرف إجرائياً: بأهنا ما تواجهه الطالبات 
ذوات اإلعاقة السمعية وامللتحقات يف خمتلف الكليات جبامعة 
اجملمعة من معوقات مرتبطة بالوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي، 

واليت حتول دون حتقيق نتائج أكادميية إجيابية.
  Mayer & احملت����������وى الرقمي املعريف: يعرفه ماي����������ر وكالرك
Clark, 2011( 1( بأن����������ه: نظام تفاعل����������ي للتعليم يقدم للفرد 

املتعلم باس����������تخدام تكنولوجي����������ات االتص����������ال واملعلومات، إذ 
يعتم����������د على بيئة إلكرتونية رقمية متكاملة تعرض املقررات عرب 
الشبكات اإللكرتونية، وتوفر س����������بل اإلرشاد والتوجيه وتنظيم 

االختبارات، وكذلك إدارة املصادر والعمليات وتقوميها.
أما يف هذه الدراس����������ة يُعرف إجرائياً بأن����������ه: التعليم املعتمد 
بش����������كل كبري على التقنية احلديثة وشبكة اإلنرتنت حبيث متكن 
الطالب والطالبة م����������ن الوصول إىل مصادر املعلومات وحضور 

احملاضرات وأداء االختبارات يف أي وقت وأي مكان.

الطالب����������ات ذوات اإلعاق����������ة الس����������معية: ع����������رف الزريقات 
)2011( هذا املصطلح بأنه، مش����������كلة مسعية ترتاوح ش����������دهتا 
بني البسيطة والش����������ديدة جداً، وتؤثر سلباً على األداء الرتبوي 

للطالب.
أم����������ا يف هذه الدراس����������ة تُع����������رف إجرائًيا بأهن����������م: الطالبات 
املنتظمات دراسياً يف جامعة اجملمعة، وامللتحقات بتخصصات 
متنوعة، ومشخصات باإلعاقة السمعية، ويستخدمن معينات 

خاصة من أجل احلصول على املعرفة والتعلم.
الطريقة وإجراءات الدراسة

منهج الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا، 
مت استخدام املنهج النوعي )Qualitative approach( وحتديداً 
املنهج القائم على حتليل الظاهرة أو ما يسمى بالظواهر النوعية 
)phenomenology( إلجراء هذه الدراسة ويُعرف قندليجي 
والس����������امرائي )2009( هذا املنهج بأنه طريقة لوصف األشياء 
املوجودة فعاًل يف العامل الذي نعيش فيه وقد تكون أحداث، أو 
مواقف، أو جتارب ومفاهيم. ويعد هذا املنهج مناسباً ألغراض 
البح����������ث؛ نظراً إلمكانية احلصول عل����������ى معلومات أكثر عمقاً  
وفمهاً، ومالمسًة للواقع وليس فقط احلصول على نسب وأرقام 
كمي����������ة، فمن خالل املنهج النوعي س����������يكون الباحثان قادرين 
على مجع البيانات وفقاً لس����������ري املقابالت وطرح أسئلة إضافية 

.)Wellington, 2015( وطلب إعطاء أمثلة تفصيلية
مجتمع الدراسة

بالرجوع إىل إحصائيات دائرة القبول والتسجيل يف جامعة 
عدد  أن  تبني  1440\1441ه،  الدراسي  للعام  اجملمعة  
الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية، وامللتحقات بكليات جامعة 

اجملمعة، بلغ )4( طالبات.
عينة الدراسة

مت تطبيق الدراسة على عينة قصدية من الطالبات ذوات 
جامعة  يف كليات  واملنتظمات  املسجالت  السمعية  اإلعاقة 
اإلعاقة  ذوات  من  طالبات   )3( من  العينة  وتألفت  اجملمعة، 
استبعاد  مت  أنه  إىل  وُنشري  البكالوريوس،  مرحلة  السمعية  يف 
الطالبة الرابعة  لعدم رغبتها يف املشاركة يف املقابلة، واجلدول 

أدناه يوضح بيانات العينة.
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جدول رقم )1( بيانات أفراد عينة الدراسة

المستوى الدراسي الكلية الملتحقة فيهادرجة اإلعاقة الفئة العمريةالرقم 

اخلامسكلية الرتبيةصم 20سنة1

اخلامسكلية الرتبيةصم25سنة2

اخلامسكلية الرتبيةصم322
أداة الدراسة

Semi-( اعتمدت الدراس����������ة على املقابلة ش����������بة املقننة
Structured Interview( جلمع البيانات حول  واقع 
الوص����������ول إىل احملتوي املعريف الرقم����������ي للطالبات ذوات اإلعاقة 
السمعية يف جامعة اجملمعة، ورصد معوقات الوصول إىل احملتوي 
املعريف الرقمي، حيث يتي����������ح هذا النوع من املقابالت مجع كم 
هائل من املعلومات، وتسمح للباحثني بطرح أسئلة تتابعية أكثر 
عمقاً وفقاً لس����������ري املقابلة ومبا يتوافق مع طبيعة أس����������ئلة الدراسة 
املفتوح����������ة )Wellington, 2015(، ووفقاً هلذا اإلجراء 
متك����������ن الباحثان م����������ن تصميم أداة املقابل����������ة، وعرضت الصورة 
األولي����������ة للمقابلة على جمموعة من ذوي االختصاص واخلربة يف 
البحوث النوعية، كما حرص الباحثان على مجع بعض الوثائق 
الرمسية كالس����������جالت األكادميية للطالبات، وتوصيف املقررات 
الدراس����������ية، ووثائق الثانوية العامة، والتقارير الطبية اليت توضح 
درجة اإلعاقة وشدهتا، حيث استمرت املقابلة للمشاركة األوىل 
)30( دقيقة واملش����������اركة الثانية )42(دقيقة ،واملش����������اركة  الثالثة 

)50( دقيقة. 
صدق وثبات أداة الدراسة 

املوثوقية:  .1
يقصد باملوثوقية يف البحث النوعي إثبات الباحث النوعي 
أن����������ه يف ظ����������ل املرونة والذاتية اليت يعمل هب����������ا إال أن النتائج اليت 
توصل إليه����������ا يف حبثه ذات قيمة وإضاف����������ة جديدة يف البحث 
العلم����������ي )العبد الكرمي ،2012(، ولتحقيق موثوقية املعلومات 

اليت مت مجعها؛ اعتمد الباحثان على حتقيق املعايري التالية:
أ. املصداقية )credibility(: ويش����������ري كريسويل )2018( 
أن املصداقية يف البحث تعين حتقق الباحث من س����������المة 

النتائ����������ج من خالل إجراءات معينة وذل����������ك باتباع االيت: 
احل����������رص على أمانة املش����������اركات يف البح����������ث من خالل 
تشجيعهن على أن يكًن صرحيات يف اإلجابة أثناء املقابلة؛ 
والتحقق من صحة البيانات عرب عملية إعادة االس����������تماع 
للتس����������جيالت وإرس����������اهلا لزمالء آخري����������ن متخصصني يف 
البحث النوعي وإجراء املقابلة وتسجيل البيانات، للتأكد 
من س����������المة النتائج وصحتها؛ واس����������تخدام وسائل أخرى 
يف مج����������ع البيانات عن أفراد عينة الدراس����������ة كالس����������جالت 

األكادميية وتوصيف املقررات الدراسة والتقارير الطبية.
ب. االعتمادي����������ة )Dependability (: ويس����������تخدم هذا 
املصطل����������ح مقابل مصطل����������ح الثب����������ات يف البحث الكمي 
ويش����������ري كريسويل )2018( أن الثبات يف البحث النوعي 
يعين أن األس����������لوب الذي اتبعه الباحث يف دراسته متسقاً 
ومتفقاً مع ما قام به باحثون آخرون يف دراس����������ات أخرى  
مش����������اهبة؛ ولتحقيق ذلك حرص الباحثان على االطالع 
على منهجية البحث النوعي وخطواته واالستعانة باألدب 
النظري والدراس����������ات الس����������ابقة يف هذا اجمل����������ال، والكتابة 
التفصيلية الدقيقة فيما يتعلق بتصميم الدراسة وإجراءهتا، 

وطريقتها وحتليلها.
إجراءات الدراسة

وفقاً ألخالقيات البحث العلمي يف جمال البحث النوعي، 
فقد راعى الباحثان ااْليت:

حص����������ل الباحثان عل����������ى املوافقات الرمسي����������ة الالزمة ملقابلة   .1
الطالب����������ات ذوات اإلعاق����������ة الس����������معية يف جامع����������ة اجملمعة 
املتضمن����������ة موافقة اجلامعة وموافق����������ة الطالبات اخلطية على 

املشاركة.
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قام الباحثان بالتواصل مع الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية،   .2
ومرتمجة لغة اإلشارة اخلاصة هبن يف جامعة اجملمعة، حيث 
مت التواصل وجهاً لوجه مع كل طالبة مبس����������اعدة مرتمجة لغة 
اإلش����������ارة، إليضاح اهلدف العام من الدراسة احلالية ومدى 

االستعداد للمشاركة فيها.
مت لقاء عينة الدراس����������ة ومقابلتهم وجه����������اً لوجه مرة أخرى   .3
مبس����������اعدة مرتمج����������ة لغة اإلش����������ارة إليضاح أمهية الدراس����������ة 
والغاي����������ات، اليت تس����������عي إليه����������ا، وإيضاح لكيفي����������ة إجراء 
املقابالت؛ حيث س����������يتم تسجيلها صوتياً وسيتم حفظها، 
ولن يس����������مح لغري الباحثني بالوصول إليه����������ا حلني تفريغها 
كتابياً وم����������ن مث التعهد بإتالفها بعد االنتهاء منها، وختاماً 
مت حتديد الوقت املناس����������ب، وكذلك املكان املناسب للقاء 

أفراد عينة الدراسة.
ُأخربت الطالبات املشاركات يف الدراسة من خالل مرتمجة   .4
لغة اإلشارة حبقهن يف املشاركة أو االنسحاب يف أي وقت 
أثناء الدراس����������ة دون إبداء األس����������باب، وأنه لن يتم ذكر أو 
استخدام أمساء املشاركات احلقيقية عند عرض النتائج بأي 

حال من األحوال.
ق����������ام الباحث����������ان مبراجعة األدب الس����������ابق، بعناية وذلك يف   .5
حماور الطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية يف مؤسسات التعليم 
العايل، وإمكانية الوصول للمحتوي املعريف الرقمي، وأخرياً 

معوقات ومشكالت الوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي.
بناًء على هذه املراجعة واالطالع على األدب السابق، قام   .6
الباحثان بتطوير قائمة أسئلة أولية عامة؛ ليتم استخدامها 
يف املقابالت، تركز هذه األس����������ئلة على حمورين: أسئلة عن 
معلوم����������ات عامة حول املش����������اركات )االس����������م، التخصص 
اجلامعي، س����������نوات الدراس����������ة اجلامعية، الكلية املس����������جل 
فيها(؛ وذلك لغايات معرفة خصائص أفراد عينة الدراس����������ة 
وتوضيحها، واحملور الثاين أس����������ئلة ذات هنايات مفتوحة عن  
واق����������ع الوصول للمحتوي املعريف الرقم����������ي للطالبات ذوات 
اإلعاقة السمعية ،ورصد معوقات الوصول للمحتوي املعريف 
الرقمي يف اجلامعة، وهذه األس����������ئلة  تسمح بتطوير وطرح 
أس����������ئلة إضافية توضيحية بناًء على إجابة املشاركات حبيث 
يتم الوصول إىل الغرض واهلدف من الدراسة، وهو وصف 
الظاه����������رة اليت يت����������م البحث فيها بش����������كل معمق وفهمها، 

وتعطي املش����������اركات يف الدراسة احلرية الكاملة دون تدخل 
.)Borg, 2006( من الباحثني للتعبري عن آرائهم حبرية

بعد احلصول على موافقة الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية   .7
املشاركات يف إجراء الدراسة، مت جدولة املقابالت بشكل 
فردي لكل طالبة مبس����������اعدة مرتمجة لغة اإلش����������ارة، حيث 
تت����������م مقابلة كل طالبة وطرح األس����������ئلة م����������ن خالل مرتمجة 
لغة اإلش����������ارة وقيامها برتمجة اإلجابة وتسجيلها صوتياً، مث 
تدوينها بعد ذلك كتابياً والتأكد من حمتواها، وحتديدها يف 
إطار زمين وهذه اجلدولة الزمنية مرنة حبيث ال تتعارض مع 

أوقات أفراد عينة الدراسة املشاركات.
وألمهية التحقق م����������ن دالالت الصدق يف البحث النوعي،   .8
ق����������ام الباحثان باالس����������تعانة مبتخصص����������ني يف جمال البحث 
النوع����������ي؛ إلعادة ق����������راءة البيان����������ات وحتليله����������ا من حيث 
الرتمي����������ز ومجع الرتميزات ومن مث الش����������كل النهائي للوصول 
 Creswell, (إىل مصداقي����������ة عملية التحلي����������ل املوضوعي

 .)Wellington, 2015 2003؛
األساليب اإلحصائية

1. مجع البيانات:
اعتمدت الدراس����������ة على املقابلة ش����������بة املقننة، كأداة جلمع 
البيان����������ات، وهذه األداة هي إح����������دى الطرق املتبعة يف احلصول 
عل����������ى معلومات نوعية وذات قيمة يف حتلي����������ل الظاهرة، وترتكز 
البيانات ال����������يت مجعها الباحثان عن طريق املقابلة ش����������به املقننة 
ح����������ول التعرف على معوقات الوصول للمحتوي املعريف الرقمي 
للطالبات ذوات اإلعاقة السمعية يف جامعة اجملمعة من خالل 
طرح س����������ؤالني ذات هناي����������ة مفتوحة يف تلك املقابلة بأس����������لوب 
حواري مع املش����������اركات، للوصول إىل إجابات صرحية وواقعية، 
ومل يق����������م الباحثان بوضع أية إضافات على أس����������ئلة املقابالت؛ 
حيث كانت إجابات املش����������اركات واضح����������ة وعميقة،كما قام 
الباحثان بتخصيص رمز رقمي لكل مش����������اركة، وتدوين التاريخ 
والوق����������ت ومكان املقابلة، وإحضار جهاز التس����������جيل ليتم بعد 
ذلك حتويله لنصوص مكتوب����������ة، ومن مث  حتليل مجيع حمتويات 
.)Microsoft Word( املقابالت بعد كتابتها على برنامج

2. حتليل البيانات:
يت����������م حتليل البيانات من خالل املنه����������ج القائم على حتليل 
الظاهرة على ش����������كل اس����������تقراء تفصيلي، لزي����������ادة الوعي بآراء 
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واستجابة املشاركني يف الدراس����������ة، وتبدأ بقراءة حتليلية مفصلة 
لنص املقابلة، م����������ع أخذ املالحظات باألف����������كار األولية لردود 
املشاركات يف هوامش جانبية، وهذه املالحظات ميكن أن تنبه 
الباحثان ألي أمور حتدث أثناء املقابالت، فقد ينتج عند إعادة 
الق����������راءة يف كل مرة مالحظات وبيانات جديدة بني اس����������تجابة 
املشاركات املختلفة ً)Willing,2007(، حيث بدأ الباحثان 
يف هذه الدراس����������ة بتحليل البيانات عن طري����������ق القراءة املكثفة 
والعميق����������ة لنص����������وص املقابالت، ومالحظ����������ة املعلومات املهمة 
اليت تفيد يف فهم الظاهرة موضوع الدراس����������ة على أرض الواقع، 
ومن خالل مالحظة املصطلحات والعبارات اليت تس����������تخدمها 
املش����������اركات، واس����������تبعاد للعبارات اليت ال هتم موضوع الدراسة 
وحذف ما ال صلة ل����������ه، ووضع جدول حيتوي على عامودين، 
العامود األول: الرتميز، والعامود الثاين الشواهد على الرتميز من 
بيانات املقاب����������ل وتوصل الباحثان إىل جمموعة من الرموز، ومن 
مث إعادة قراءة بيانات املقابل����������ة مرة أخرى للتأكد من صحتها 
،وبع����������د التدقيق مت التوصل إىل جمموع����������ة من الرموز ذات معىن 
عميق ومفيد ملوضوع الدراس����������ة، وأخرياً مت مجع هذه الرتميزات 
وعمل جدول مقارنة بينهم وتصنيفها إىل عدة جماالت ملوضوع 
الدراس����������ة واملتعلقة بواق����������ع الوصول للمحت����������وي املعريف الرقمي، 
ومعوقات الوصول للمحتوى املع����������ريف الرقمي للطالبات ذوات 
اإلعاقة الس����������معية يف جامع����������ة اجملمعة مع مراع����������اة خصوصية 

املشاركات يف هذه الدراسة النوعية.  
النتائج ومناقشتها

 وهنا نس����������تعرض النتائج ونناقشها حتت عناوين منفصلة، 
وكم����������ا هو معروف يف منهجية األحباث النوعية؛ فقد اش����������تمل 
عرض النتائج ومناقش����������تها على اقتباس����������ات مناس����������بة من كالم 
املشاركات يف البحث )بلهجة املشاركات حرفياً(؛ حيث يفيد 
ذلك يف دعم األفكار وتوضيحها واحلفاظ على املعىن احلقيقي 

.)Wellington, 2015( املقصود من قبل املشاركة
الس����������ؤال األول: ما هو واقع الوص����������ول إىل احملتوي املعريف 
الرقمي للطالبات ذوات اإلعاقة السمعية يف جامعة اجملمعة يف 

الربامج األكادميية املقدمة هلن؟
   قام الباحثان بتحليل استجابات املشاركات عن السؤال 

األول ومناقشتها؛ حيث أظهرت النتائج على النحو التايل: 
ذك����������رت الطالبة )أ.ق(: »لس����������ت راضية عما يقدم يل من 

خدمات يف احملتوي املعريف الرقمي؛ إذ إّن ختصصي األكادميي 
صعب وحيتاج إىل جهد ووقت وبيئة تكنولوجية ومعرفية جيدة 
تس����������اعدين على إكمال ختصص����������ي األكادميي وإهناء متطلبات 
التخرج بنجاح، ومل أجرب الدخ����������ول إىل املكتبة األكادميية أو 
املكتبة الرقمية أو خمتربات احلاسب اآليل أو التعليم االلكرتوين، 
على الرغم من أنين يف مس����������توى أكادمي����������ي متقدم، وتواجهين 
صعوب����������ات كثرية يف الوصول إىل املعلوم����������ات وقواعد البيانات؛ 
لذلك أستعني بصديقايت الصم ومتطوعني من جامعات أخرى 
معروفات يف توضيح وش����������رح بعض املفاهي����������م واملعلومات يل، 
وكذلك أعاين من صعوبة يف الوصول إىل حملتوي املعريف الرقمي 
من خالل ش����������بكة اإلنرتن����������ت وتطبيقاهتا، والبني����������ة التكنولوجية 
للصم يف جامعتنا ضعيفة، كما أنين ال أس����������تفيد من اخلدمات 
التقني����������ة الرقمية يف احلصول على املعلومات املتعلقة بدراس����������يت؛ 

نظراً ألن لدي ضعف يف مهارايت اللغوية والكتابية »
وتضيف الطالبة )ن.م(: »ال يتوفر لدي جهاز حاس����������ب، 
وحاولت جاهدة للحصول عليه، ولكن أفشل يف كل مرة، لذلك 
ال أستطيع أن أصل إىل احملتوي املعريف الرقمي واملعلومات بسهولة، 
وأرى نفس����������ي دائماً يف حالة تعب وقلق وخوف من الرسوب يف 
أي مقرر؛ ألن ختصصن����������ا يتطلب مَنا واجبات وتكاليف كثرية، 
وهذا كله يعتمد على الوصول إىل البيانات واملعلومات من خالل 
ش����������بكة اإلنرتنت، كما أن البيئة التكنولوجية فيها قصور فنحن 
حنتاج إىل قاعات تدريس����������ية تتوفر فيه����������ا التقنيات والتكنولوجيا 
اليت تسهل علينا عملية التعلم والوصول إىل املعلومات بسهولة، 
ولألس����������ف أحياناً أخرى جند قاعات مهيئة، ولكن يتم تدريسنا 
بطرائق تقليدية وال نس����������تفيد من التكنولوجيا يف توصيل املعلومة 
لنا، وال يوجد  دورات متخصصة عن التعليم الرقمي وااللكرتوين 
بلغة اإلش����������ارة حيث أنين ليس لدي القدرة على استخدام برامج 
حاس����������وبية لضعف مهارايت التقنية ، وأمت����������ىن أن يوفروا  لنا أكثر 
من مرتمجة، هذا خيفف علينا املشكالت يف الوصول للمحتوي 

املعريف الرقمي«.
كم����������ا ذكرت الطالب����������ة )م.م( أثناء املقابل����������ة:« إىل اآلن مل 
نأخذ متطلب����������ات اجلامعة إلهن����������اء مرحل����������ة البكالوريوس وهي 
مق����������ررات التعليم اإللكرتوين، مطلوب منا يف اخلطة الدراس����������ية 
ننهي عدد س����������اعات معينة مق����������ررات تعليم إلكرتوين؛ وحنن يف 
مس����������توى متقدم، وإىل اآلن ما أخذهت����������ا ألنه ما يف عدد كاف 
من مرتمجات لغة اإلشارة، وال يوجد تعاون حبيث يساعدنا يف 
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وصف نصي مصاحب للصورة وال يف نص مكتوب حيول بلغة 
اإلشارة، وحنن اآلن متأخرات باخلطة الدراسية هلذه األسباب، 
ووعدنا بإجياد حل لكن إىل اآلن ما يف شيء جديد، هذا األمر 
س����������بب يل قلقاً وخوفاً وارتباكاً وخ����������وف من التأخر يف اجلامعة 
أكثر بسبب ضعف البيئة التكنولوجية والرقمية واليت ال تتالءم 
مع احتياجايت التعليمية وطبيع����������ة إعاقيت، وضعف وجود هبذه 
البيئة اإللكرتونية يضع����������ف من عملية حصولنا على املعلومات 
والبيانات  بش����������كل واٍف ويؤثر على معدلنا اجلامعي. كما أن 
لدى ضعف يف املهارات التقني����������ة التكنولوجية يف الوصول إىل 
املواق����������ع اإللكرتوني����������ة املفيدة لزيادة معلوم����������ايت يف املقررات اليت 

أدرسها«
تب����������ني االس����������تجابات املوضحة أعاله  ال����������دور الذي يؤديه 
احملتوي املعريف الرقمي وس����������هولة الوصول إليه  يف عملية حتسني 
املنظومة الرتبوية والتعليمية للطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية، 
وقدرته على إجياد بيئ����������ة غنية باخلربات التعليمية املتنوعة، واليت 
ُتس����������اهم يف جعل عملية التعلم  عملية ممتعة، كما ُتس����������هم يف 
حتسني اجلوانب النفسية، والرتبوية، واالجتماعية هلن، وتزيد من 
ثقتهن بأنفسهن، كما يسهم يف تطوير املهارات األساسية اليت 
تواكب املرحلة احلالية واملتمثلة يف مهارات التعلم الذايت ومهارات 
التواص����������ل االجتماع����������ي التقين،  كما يتبني من االس����������تجابات 
ضعف وص����������ول الطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية للمحتوي 
املع����������ريف الرقمي يف الربامج األكادميي����������ة املقدمة هلن يف اجلامعة، 
وأهنا ما زالت دون املس����������توى املطلوب، كما نلمس عدم رضا 
الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية عن احملتوي املعريف الرقمي ، إن 
قل����������ة توفري األدوات التكنولوجية اليت تلي احتياجات الطالبات 
ذوات االعاقة الس����������معية وضعف البيئة الرقمي����������ة والتكنولوجية 
اليت تتناس����������ب مع طبيعة إعاقتهن، ووج����������ود ضعف لديهن يف 
الوصول إىل املواق����������ع االلكرتونية املفيدة لزي����������ادة معلوماهتن يف 
املقررات الدراسية، باإلضافة إىل ضعف مهاراهتن التقنية أوجد 
حتدياً حقيقي����������اً يف عملية التعلم والوصول إىل اخلدمات الرقمية 
بكل سهولة، كما أن ضعف مستوى الطالبات ذوات اإلعاقة 
السمعية يف املهارات القرائية والكتابية، حيث إن أغلب املواقع 
التعليمية تعتمد اللغة املكتوبة، وذلك  حيول دون االس����������تفادة 
من التقنية الرقمية وخدمات اإلنرتنت؛ وهذا جيعلهن متلقيات 
للمعلومة فقط وال ميارسن حقهن يف التعلم الذايت، وتأثري ذلك 
على عملية حصوهلن على املعلومات وجعل بيئة التعلم أصعب  

هل����������ن ويضعف من الدافعية للتعلم، وحتقيق نتائج دراس����������ية غري 
مقبولة بالنس����������بة هلن؛ األمر الذي يُعزز ما أش����������رنا إليه س����������ابًقا 
يف أمهية هتيئة البنية التحتية املرتبطة بالتقنية، ووضع سياس����������ات 
تعليمية رقمية أكثر مشواًل للطالبات ذوات اإلعاقة السمعية، مما 
يعزز مبدْى تكافؤ الفرص واستمرارية العملية التعليمية هلن؛ لذا 
جيب أن تكون اجلامعة أكثر وعًيا خبصائصهن، وكيفية التعامل 
معهن بتوفري بيئة مناس����������بة الحتياجاهتن وقدراهتن ،كما ُنشري 
إىل ضرورة االس����������تفادة من جتارب اجلامعات السعودية األخرى 
الرائدة يف جمال الوصول للمحتوي املعريف الرقمي؛ هبدف تبادل 

اخلربات واملعلومات حول تعليم هذه الفئة من ذوي اإلعاقة.
لذل����������ك يعزو الباحثان هذه النتيج����������ة إىل عدم وجود خطة 
مهيئة مسبقاً ومعدة الستقبال الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية 
يف اجلامعة، وال توجد خربات مس����������بقة يف التعامل مع مثل هذه 
احلاالت حيث تعد هذه التجربة جتربة فتية وجديدة على جامعة 
اجملمعة وكلياهت����������ا ،وضعف املهارات  الكتابي����������ة، والتكنولوجية 
للطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية، ويشري الباحثان إىل أنه مما 
ال ش����������ك فيه، أن إدخال التكنولوجيا يف تعليم الطالبات ذوات 
اإلعاقة السمعية ال يكفي، بل جيب تسهيل عملية الوصول إىل 
احملتوي املعريف الرقمي من خ����������الل عقد دورات تدريبية تثقيفية 
يف جم����������ال التقنية الرقمي����������ة، وتزويدهن باملهارات التقنية أس����������وًة 
بزميالهت����������ن ، فوجود التكنولوجيا واالتص����������ال الرقمي ال يكفي 
دون توفري تكييفات تتالءم م����������ع احتياجات هذه الفئة، وهذا 
ما اكده ليفرسيدج )Liversidgek,2003( يف دراسته إىل 
أن الفش����������ل األكادميي لبعض الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف 
اجلامعات ارتبط بقصور يف اخلدمات التعليمية والتقنية املقدمة 
هلم، واتفقت معه الكثري من الدراس����������ات مثل دراس����������ة أبراهيم 
)2001(، ودراس����������ة )معاجيين وآخرون، 2009(، ودراس����������ة 
الشمس����������ان 2013( (، ودراس����������ة الفواعري )2014(، ودراسة 
العنزي والرتكس����������تاين )2019(، واليت أشارت إىل أن اخلدمات 
املقدم����������ة مبا فيها احملتوي املعريف الرقمي للطلبة من ذوي اإلعاقة 
يف املرحل����������ة اجلامعية ما زالت دون املس����������توى املطلوب، وهذه 
 Al-Salem & Abu Doush,( النتيجة تتفق مع دراسة
2018(   إذ تناولت الصعوبات والتحديات اليت تواجه الطلبة 
من ذوي اإلعاقة الس����������معية يف اجلامعات األردنية واليت أمجعت 
نتاجهم����������ا على أّن هناك حالة من ع����������دم الرضا عن اخلدمات 
املقدم����������ة للطلبة من ذوي اإلعاقة خباص����������ة فيما يتعلق باحملتوي 
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املعريف الرقمي والوصول إىل مص����������ادر املعلومات، وعدم وجود 
تقني����������ات تعليمية تكيفية الزمة ملثل هذه الفئة. كما اتفقت مع 
نتائج دراس����������ة )Kisanga,2017(، اليت أش����������ارت أن حاجز 
الوص����������ول التقين كان عائقاً اكادميياً للطلب����������ة الذين يعانون من 
إعاقة مسعية، ودراس����������ة خليفة والدبابنة )2019( واليت أشارتا 
فيها إىل أن هنالك ضعفاً فيما يتعلق بإمكانية الوصول للطلبة 
ذوي اإلعاقة إىل احملتوي املعريف الرقمي يف جامعة قطر واجلامعة 

اهلامشية وخباصة يف جمال التقنية والتكنولوجيا املساندة .
الس����������ؤال الثاين: ما املعوقات اليت تواج����������ه الطالبات ذوات 
اإلعاقة الس����������معية يف جامعة اجملمعة للوصول إىل احملتوي املعريف 

الرقمي من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحثان بالتحليل املوضوعي 
الستجابات املش����������اركات، وتبني أن هنالك اتفاق على وجود 
عدد من املعوقات اليت تواجه الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية 
للوص����������ول إىل احملتوى املعريف الرقمي يف جامعة اجملمعة، وترتبط 
هذه املعوقات باآليت: 1. املكتبة الرقمية السعودية، 2. املكتبة 
األكادميية، 3. خمتربات احلاس����������ب، 4. املقررات اإللكرتونية، 

5. التقنية يف عملية التعليم داخل القاعات الدراسية.
معوقات مرتبطة بالوصول للمكتبة الرقمية السعودية   .1
أشارت الطالبة )أ.ق( إىل أنه »يصعب علينا الوصول إىل 
قواعد البيانات يف املكتبة الرقمية الس����������عودية، إذ إن الكثري من 
أعضاء هيئة التدريس يطلبون منا ملخصات أحباث أو رسائل 
ماجس����������تري ودكتوراه، وتكاليف حبثية والعمل على تلخيصها، 
ولألس����������ف ال يتفهم أكثرهم وضعنا والصعوبات اللي تواجهنا 
يف احلصول على املعلومة والبيانات من خالل شبكة اإلنرتنت 
وتطبيقاهت����������ا، اآلن ويف هذا العصر جت����������د كل املعلومات واملعرفة 
على اإلنرتنت، وأنا تواجهين مشكالت كثرية جداً يف الوصول 
إىل البيان����������ات واملعلومات اإللكرتوني����������ة للحصول على املعلومة 
ومنها املكتبة الرقمية السعودية، ومصادر املعلومات اإللكرتونية، 
أمس����������ع كثريًا عنها وعن الكم اهلائل الذي فيه من قواعد بيانات 
ومعلومات، لكين مل اس����������تطع الدخول عليها لالستفادة منها، 
م����������ع أهنا خدمة جمانية متاح لطالب اجلامعات يف الس����������عودية، 
لكن لألس����������ف أجد صعوبة شديدة يف الوصول هلا، حيث إّن 
خدماهتا متاحة فقط للس����������امعني وهذا يش����������كل عبئاً أكرب لنا، 
خصوصاً أن املرتمجة ال تس����������اعدنا دائما ،وال يوجد برامج تقنية  

خاصة بذوي اإلعاقة السمعية ».
ويف هذا الس����������ياق، أضاف����������ت )م.م(« نواج����������ه صعوبة يف 
االس����������تفادة من خدمات املكتبة الرقمية ولو أننا حنتاجها كثريًا 
يف أداء الواجبات والتكاليف املطلوبة منا، خباصة وأن ختصصنا 
نظري بشكل كبري ويعتمد على النصوص القرآنية واألحاديث 
وغريها م����������ن الوثائق، إال أننا نواجه حتدي����������ات يف الوصول إىل 
صفح����������ات الوي����������ب والوص����������ول إىل املطبوع����������ات اإللكرتونية، 
واستخدامها بسهولة ،كما أنه ال يوجد برامج تعليمية تستخدم 

لغة اإلشارة«.
وأش����������ارت الطالب����������ة )ن.م( » مل اس����������تخدم املكتبة الرقمية 
الس����������عودية حى االن، بالرغم من أنين احتاجها كثرياً للوصول 
إىل معلومات مفيدة خاصة يف جمال ختصصي األكادميي، أفتقر 
إىل امله����������ارات التقنية يف الوصول للمكتب����������ة ،كما أنه ال يوجد 

برامج تقنية توفر يل خدمة حتويل النص بلغة اإلشارة .«
معوق����������ات مرتبطة بالوصول إىل املكتبة األكادميية يف   .2

اجلامعة  
تتح����������دث الطالبة )ن.م( حول هذا املوضوع، وتقول: »ما 
نستفيد منها شيء سوى أننا نصور أوراقًا فقط، ال يوجد فيها 
أي تكييفات أو وسائل مساعدة لوضعنا حنن الطالبات الصم، 
ما تتوفر لنا مصادر املعلومات الورقية  والكتب  بلغة اإلشارة، 
وال يتوفر يف املكتبة أجهزة حاس����������وبية توفر خدمة حتويل النص 
بلغة اإلش����������ارة، كما ال توجد أجهزة حاس����������ب مهيئة وخمصصة 
خلدمة الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية يف املكتبة، جند أنفسنا 
يف حال����������ة من الضي����������اع يف املكتبة، لعدم توف����������ر بيئة تكنولوجية 
معرفية رقمية مناسبة الحتياجاتنا التعليمية يف املرحلة  اجلامعية 
لذلك نق����������وم بواجباتنا والتكاليف املطلوبة منا، لكن بش����������كل 
غري مرٍض بالنس����������بة يل ولزمياليت؛ ألننا ال نستطيع الوصول إىل 
املراجع العلمية املختلفة والتقارير البحثية بكل س����������هولة ، وهذا 

يشكل يل خيبة أمل وصعوبات كبرية.«
وأما الطالبة )م.م(، تقول: »غالباً نستخدم املكتبة للتصوير 
فقط، وال نستفيد من خدمات املكتبة األكادميية ، ما يف شيء 
يس����������اعدنا يف الوصول للمحتوي املعريف م����������ن خالل اإلنرتنت 
واملواق����������ع اإللكرتونية ،وال يوجد أجهزة حاس����������ب آيل كافية من 
اج����������ل البحث يف قواعد البيانات ولو وجدت ال اس����������تطيع أن 
اس����������تخدمها بشكل جيد حيث أهنا غري مزودة بتقنيات خاصة 
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بذوي اإلعاقة الس����������معية ، كل شيء خمصص للسامعني، وحنن 
نعاين من هذا الشي كثريًا، ونصوص احملتوي التعليمي ال ميكن 

حتويلها بلغة اإلشارة«. 
وقالت )أ.ق(: »ال توجد مصادر معلومات عن خدمات 
تفيدن����������ا كطالب����������ات ذوات إعاقة مسعية وال أحد يس����������ألنا حنن 
الطالب����������ات ماذا تريدون؟، أض����������ف إىل ذلك عدم توافق املكتبة 
اجلامعي����������ة مع احتياجاتنا، لألس����������ف زرهتا أكث����������ر من مرة دون 
فائ����������دة، وال أح����������د يقدر يقدم يل خدمات تس����������اعدين يف أداء 
الواجبات والتكاليف املطلوب����������ة مين، وال يوجد دورات تدريبية 
يف كيفية اس����������تخدام املكتبة األكادميي����������ة والتعامل مع خدمات 

اإلنرتنت واالستفادة منها«.
3. معوقات مرتبطة بالوصول إىل خمتربات احلاسب 

عربت الطالبة )أ.ق( عن وجهة نظرها حول ذلك، وقالت، 
»نظراً خلربيت ومعرفيت يف مهارات احلاس����������ب أس����������تطيع الوصول 
بش����������كل جيد، ولك����������ن أواجه بعض الصعوبات وأجد نفس����������ي 
دائماً حباجة إىل املس����������اعدة من مرتمجة لغة اإلشارة، فمختربات 
احلاس����������ب اآليل غري مهي����������أة خلدمة الطالب����������ات ذوات اإلعاقة 
السمعية وغري مزودة بربامج تستخدم لغة اإلشارة ،واملوظفات 
أيضاً ال يس����������تطعن التعامل معنا بش����������كل جي����������د وإفادتنا، نظراً 
لع����������دم خربهتن يف التعامل مع مثل حاالتنا وعدم امتالك اخلربة 
يف لغة اإلش����������ارة، ولوجود مرتمجة لغة إشارة واحدة ال تستطيع 
تلبي����������ة مجيع متطلباتنا من تكاليف وواجبات إلزامية علينا، وإذا 
غابت املرتمجة ألي ظرف طارئ لن أمتكن من احلضور للجامعة 
العتمادي التام عليها، ولعدم توفر بيئة تكنولوجية معرفية مهيأة 
لنا يف مجيع املرافق التعليمية واملعرفية يف اجلامعة، وخصوصاً يف 
خمتربات احلاس����������ب واملكتبات، وجود هذه املعوقات تؤثر على 

دافعيتنا ورغبتنا يف التعلم.«
كما أش����������ارت الطالب����������ة )م.م( قائل����������ًة، »نواجه صعوبات 
كثرية يف الوصول إىل احلاس����������ب واالستفادة منه يف البحث عن 
املعلومات والبيانات وإجناز واجباتنا بشكل جيد، ال توجد أية 
أدوات تكيفية أو مساعدة يف املختربات ختدم الطالبات ذوات 
اإلعاقة الس����������معية، واألجهزة املتوفرة يف خمتربات احلاس����������ب ال 
تتناس����������ب مع أعداد الطلبة، وأحياناً أتأخر يف تسليم التكاليف 
والواجب����������ات ملا أواجه����������ه من صعوبة يف الوص����������ول إىل املعلومة 
بس����������بب البيئة املعرفية الرقمية غري املهيأة لنا، وكثري من الدورات 

التدريبية عرب احلاسب أود أن التحق هبا لكن ال أجد أي حتويل 
للنص إىل صورة أو ش����������رح كتايب أو ترمجة بلغة إش����������ارة، وجود 
هذه الصعوبات ما ختليين أقوم بدوري كطالبة علم على الوجه 
األمثل، فالتقنية تش����������كل يل حاج����������زاً معريف يؤثر على حتصيلي 
وأدائي األكادميي، أمتىن لو تتم مساعدتنا بشكل أفضل بتوفري 
بيئ����������ة معرفية رقمي����������ة تكنولوجية متاحة للجمي����������ع مبا فيهم حنن 
الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية، وضرورة التدريب على كيفية 

التعامل مع هذه البيئة الغنية بالتكنولوجيا من حويل.«
يف الس����������ياق ذات����������ه، أوضحت الطالب����������ة )ن.م( وقالت، » 
أشعر أنين حتت ضغط نفسي كبري وإرهاق جسدي، فمعاناتنا 
واح����������دة والصعوبات اليت تواجهنا كث����������رية جدا، حنن نتحرك يف  
ببيئة تعليمية مليئة بالتكنولوجيا واملعرفة الرقمية، ولسنا قادرات 
على االس����������تفادة منها ونشعر بأننا مهمش����������ني يف هذا اجملتمع 
اجلامع����������ي وال ننتم����������ي إليه، ولو طلب مين تس����������ليم واجب من 
خالل منصة البالك بورد جيب أن أطلب مس����������اعدة مرتمجة لغة 
اإلشارة وال أستطيع إن أدخل عليها بنفسي؛ لعدم وجود شيء 
يساعدين وال لغة إش����������ارة وال تقنيات تكيفية وأدوات مساعدة 
حلاليت، وال تتوفر وس����������ائل التقنية الرقمية اخلاصة بذوي اإلعاقة 
السمعية ،والزم جتلس معي املرتمجة وتشرح يل املطلوب وكيف 
أحل الواجب وأرسله لألس����������اتذة، أمتىن أن تزول كل املعوقات 
التكنولوجي����������ة اليت تواجهين يف الوص����������ول إىل حملتوي املعريف من 
خالل ش����������بكة اإلنرتنت وتطبيقاهت����������ا وأن ال يواجه زمالئي من 
ذوي اإلعاقة السمعية نفس معانايت يف احلياة اجلامعية بصعوبة 

بالغة مليئة باخلوف والقلق.«
معوقات مرتبطة بالوصول إىل املقررات االلكرتونية   .4

فيما يتعلق باملقررات اإللكرتونية، أش����������ارت الطالبة )م.م( 
قائلة، »أنا اآلن يف مستوى دراسي متقدم، ومل أسجل مقررايت 
اإللكرتونية، ولن يس����������مح يل بالتدري����������ب امليداين إن مل أنته من 
هذه املقررات، أشعر بعدم رضا عما حيدث معي وهذه املشكلة 
تواجهنا كل فصل دراس����������ي عند تس����������جيل مقررات دراسية ألن 
املقررات اإللكرتونية تعترب متطلباً س����������ابقاً، ال يوجد أية أدوات 
أو برامج  تقنية  خاصة بلغة اإلش����������ارة تساعدين على تسجيل 
ه����������ذه املقررات واالنته����������اء منها بنجاح، ما زلن����������ا ننتظر الوعود 

بإجياد حلول.«
وأضاف����������ت )ن،م( »أش����������عر بعدم املس����������اواة م����������ع زمياليت 
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الس����������امعات، لعدم توفر البيئ����������ة املعرفية الرقمي����������ة والتكنولوجية 
املس����������اعدة لنا، وهذا يشكل عبئاً إضافياً يل، فكرت أحياناً يف 
ترك اجلامعة بسبب الصعوبات اليت تواجهين وعدم قدريت على 
التكيف معها، إال أن زمياليت يساعدنين دائماً لبذل املزيد من 
اجلهد، لألس����������ف اليوجد تقنيات حتويل النص بديل للقراءة يف 
حالة حبثنا عن ملفات صوتية لش����������رح امل����������ادة العلمية، وأغلب 
املواقع املرتبطة باملقررات الدراسية تستخدم اللغة املنطوقة وهذا 

يشكل  حتدي كبري لقدراتنا.«
وأوضحت الطالبة )أ.ق( وجهة نظرها حول ذلك، قائلة، 
»صعوبة الوصول للمحتوي املعريف الرقمي يف اجلامعة منعنا من 
تسجيل املقررات االلكرتونية؛ حيث ال يوجد أية طريقة ختدمنا 
يف الوصول للمقررات وال يوجد أية تقنيات مس����������اعدة لنا، إن 
ضع����������ف البني����������ة التقنية ُيصعب علينا األم����������ور أكثر، حنن نبذل 
جمه����������وداً مضاعفاً عن بقية الزميالت، ونعيش يف جو من التوتر 
والقلق، إذا مل نس����������تطيع تسجيل هذه املقررات والنجاح فيها، 
نتمىن لو أن كل مقرر إلكرتوين مرتمجاً بلغة اإلش����������ارة مس����������بقاً، 
أو ميكن حتويله لنص قابل للقراءة  هذا يس����������اعدين يف س����������هولة 

الوصول للمعلومة.«
معوق����������ات مرتبطة بالتقنية يف عملي����������ة التعليم داخل   .5

القاعات الدراسية
      تطرق����������ن الطالبات املش����������اركات إىل املعوقات املرتبطة 
بالتقنية يف الفصول الدراس����������ية، حيث أش����������ارت الطالبة )أ.ق( 
إىل أن »اس����������تخدام وس����������ائل العرض والوصول للفيديو الرقمي 
يف احملاضرات التقليدية داخل القاعات الدراس����������ية كان حبدود 
ضيقة جداً، لألس����������ف توجد جوانب قصور ومشاكل كثري فيها 
مثل: تعطيل يف املنصات اإللكرتونية والفصل املتكرر لإلنرتنت 
والصيان����������ة هلا، ما أش����������عر صراح����������ة بوج����������ود أدوات تكنولوجية 
رقمي����������ة مهيئة ومناس����������بة الحتياجايت وأعضاء هيئ����������ة التدريس 
قلما يس����������تخدمون عروض البوربوينت  والشرح الكتايب، وغالباً 
يتم االعتماد على الش����������رح  الش����������فهي والتلقني وطرق التدريس 

التقليدية. وهذا ال يتناسب مع احتياجايت«
أما الطالب����������ة )م.م( فقالت، »أحيانا بع����������ض أعضاء هيئة 
التدري����������س يدرس����������وننا من خ����������الل اهلاتف الش����������بكي وحياولون 
مس����������اعدتنا ويتعاونون معنا وبعضهم لألس����������ف ال، وال يف نص 
مزود برتمجة وال الصور تكون معدلة بشكل مناسب لنا وبعض 

القاع����������ات املنصات معطلة فيها، ويضطر األس����������اتذة للتدريس 
بالطرق التقليدية وهي لألسف ما تفيدنا باملرة، ما عندنا تفعيل 
للوسائط املتعددة مثل: لقطات الفيديو بلغة اإلشارة، أو كتابة 

الشرح الصويت بلغة االستاذ أسفل مقاطع الفيديو.«
وعربت الطالبة )ن،م( ، يف قوهلا، »أدري أن أس����������اتذيت ما 
يفهمون لغ����������يت ويواجهون صعوبة يف التعامل معنا كصم، لكن 
أمتىن ما يهمش����������ون وجودنا كطلبة علم، يا ليت يدرسونا دائماً 
بطرق تستخدم اجلانب البصري بشكل كبري مثل أجهزة العرض 
بروجكتري والعروض التقدميية والصور الواضحة  وحتاول توفر لنا 
اجلامعة التكنولوجيا  والبيئة الرقمية اللي حنتاجها وتسهل علينا 
الوص����������ول للمعلومة، وما يعتمدوا على أس����������اليب ما ختدمنا وال 

تساعدنا يف فهم املعلومة.«
    بن����������اء على ما س����������بق من اس����������تجابات، جند أن هنالك 
اتفاق عام بني الطالبات املشاركات مجيعهن على وجود الكثري 
من املعوقات اليت تواجه الطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية يف 
التقني����������ة ويف الوصول إىل احملتوي املعريف الرقمي فهناك معوقات 
تتعل����������ق بالوصول للمكتبة الرقمية، واملكتبة األكادميية اجلامعية، 
والتعليم االلكرتوين، والوصول ملختربات احلاسب، وبالتقنية يف 
عملية التعليم داخل القاعات الدراس����������ية، وعدم توفر وس����������ائل 
التقني����������ة الرقمية اليت تتالئم م����������ع خصائص الطلبة ذوي اإلعاقة 
السمعية ،وضعف املهارات التقنية يف التعامل مع التقنية الرقمية 
،وع����������دم توفر دورات تدريبية متخصصة بلغة اإلش����������ارة لضمان 
س����������هولة الوصول للمحتوي املعريف الرقمي ،كما أن الطالبات 
ذوات اإلعاقة الس����������معية حباجة إىل برامج تعليمية تستخدم لغة 
اإلشارة باعتبارها اللغة األم هلذه الفئة ،وإذا مل تتوفر فإن ذلك 
حيول دون االستفادة من التقنيات الرقمية  ،كما أن عدم توفر 
دورات تدريبية يف جمال تعليم ذوات اإلعاقة السمعية عمل على 
إجي����������اد فجوة بني عضو هيئة التدريس والطالبات ذوات اإلعاقة 
الس����������معية واملتمثل����������ة يف ضعف معرفة اس����������رتاتيجيات التدريس 
املالئمة واملرتكزة على احملتوي الرقمي واس����������تخدام التكنولوجيا 
واليت ُتس����������اعد بش����������كل كبري يف إيصال املعلومة يف ظل غياب 
القدرة على الس����������مع لدى الطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية، 
إن تزويد عض����������و هيئة التدريس باملهارات واملعارف يعمل على 
رفع كفاءة العضو يف كيفية اس����������تخدام الطرق واالسرتاتيجيات 
املناس����������بة يف إيصال املعلومة بشكل مناسب، وبرجوع الباحثان 
إىل من����������اذج توصيف املقررات اتض����������ح أن أعضاء هيئة التدريس 
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يعتمدون بشكل كبري على أس����������لوب اإللقاء واحملاضرة بشكل 
تقليدي دون االس����������تعانة بش����������كل كب����������ري بالتكنولوجيا  ودجمها 
يف عملية التعل����������م، أو التنويع يف اس����������رتاتيجيات التدريس، إن 
االعتماد فقط على الطريقة الش����������فوية داخل القاعة الدراس����������ية 
جيعل الطالب والطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية غري قادر على 
املشاركة بفاعلية أسوًة بغري ذوي اإلعاقة، كما اتضح للباحثني 
م����������ن خالل االطالع على عدد من توصيف املقررات احتواؤها 
عل����������ى كم هائل م����������ن املفردات واملفاهي����������م النظرية اليت يصعب 
اكتس����������اهبا وفهمها بالطريقة الش����������فوية؛ ل����������ذا نؤكد على ضرورة 
توفري احملتوي املعريف بشكل رقمي وبأدوات خمتلفة ومتنوعة  يف 
الربام����������ج االكادميية املقدمة هلن، وادخال التكنولوجيا املناس����������بة 
خلصائصه����������ن وقدراهتن أثناء العملي����������ة التعليمية، كما يتبني من 
االس����������تجابات ضعف إعداد وتأهيل الطالبات ذوات اإلعاقة 
الس����������معية يف مرحلة م����������ا قبل االلتح����������اق باملرحل����������ة اجلامعية، 
وضعف املهارات الكتابية وهذا مرتبط بالتأثري الس����������لي لإلعاقة 
السمعية، وهذا بالتأكيد  سيكون له أثر كبري يف عملية التعلم، 
ويؤك����������د الباحثان أن ضعف توفري مصادر املعلومات املناس����������بة 
الحتياج����������ات وقدرات الطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية يعد 
حاجزًا كبريًا يف عملي����������ة التعلم، أضف إىل  ذلك ضعف البنية 
التكنولوجية واليت تعتمد بش����������كل كبري على ش����������بكة اإلنرتنت 
وتطبيقاهتا حبيث تس����������مح لطالب العلم أن يكون متعلًما ذاتياً، 
و-هذا أيضًا-  يضعف من مش����������اركتهن احلقيقية يف األنشطة 
املنهجية وغري منهجي����������ة؛ العتماد املنظومة التعليمية يف عصرنا 
احلايل على التقنية وعلى احملتوي املعريف الرقمي والتكنولوجيات 
وتطبيقاهتا اليت غزت بش����������كل كبري عملية التعلم والتعليم سواًء 
على مس����������توى املدارس أم اجلامعات، كما يعزو الباحثان هذه 
النتيج����������ة  إىل ضعف األعداد الس����������تقبال الطلبة ذوي اإلعاقة 
الس����������معية يف التعلي����������م اجلامعي وذلك َعرَب هتيئ����������ة البنية التحتية 
والتجهيزات األساس����������ية اليت تتالءم وخت����������دم الطلبة مجيعهن مبا 
فيهم ذوات اإلعاقة الس����������معية واإلعاق����������ات األخرى اليت تعتزم 
اجلامعة على قبوهلم، وضعف األجهزة املرتبطة بشبكة اإلنرتنت 
والصيانة املس����������تمرة هلا، وقل����������ة توافر خمتربات احلاس����������ب اآليل 
املزودة بالتكييفات املناس����������بة لذوي اإلعاقة السمعية، وضعف 
امله����������ارات التكنولوجية ل����������دى بعض أعضاء هيئ����������ة التدريس، 
وعدم إميان البع����������ض منهم جبدواها يف عملية التعلم، باإلضافة 
إىل انع����������دام هتيئة املكتبة األكادميي����������ة اجلامعية خلدمة الطلبة من 

ذوي اإلعاقة الس����������معية، وضعف مهارات التعامل للعاملني يف 
املكتبة االكادميية اجلامعي����������ة، وافتقار هذه املكتبة إىل األدوات 
التكنولوجية والربامج احلاس����������وبية املناس����������بة واملخصصة خلدمة 

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية. 
ويعزو الباحثان ذلك إىل غياب اخلدمات املساندة للطالبات 
ذوات اإلعاقة الس����������معية وأمهها: اخلدمات التكنولوجية، وتوفري 
ع����������دد كاف من مرتمجي لغة اإلش����������ارة، واخلدمات اإلرش����������ادية 
حيث اتضح من العرض الس����������ابق لإلجاب����������ات وجود معوقات 
تتعل����������ق باملوظف����������ات العامالت يف املكتب����������ة االكادميية وصعوبة 
تعامل الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية معهن؛ ويرى الباحثان 
ضرورة هتيئة املكتبة األكادميية اجلامعية؛ حبيث تكون مناس����������بة 
الحتياج����������ات الطالب����������ات ذوات اإلعاقة الس����������معية، باإلضافة 
إىل تدري����������ب املوظفات وتوفري مرتمجي لغة إش����������ارة بعدد كاف، 
وتعري����������ف الطالبات على اخلدمات اليت تقدمها املكتبة، وتوفري 
أحدث التكنولوجيا والتقنيات املساندة لتيسري سهولة الوصول 
للمحتوي الرقمي للطالبات ذوات اإلعاقة الس����������معية ، وتوفري 
دورات تدريبية للطالبات يف كيفية اكتس����������اب املهارات التقنية 
والتكنولوجية، ومهارات البحث العلمي عرب وس����������ائل االنرتنت 
املختلفة، وذلك لضمان وص����������ول الطالبات للمحتوي الرقمي 
واالس����������تفادة منه؛ لذا جيب أن تتخذ اجلامعة خطوة رائدة حنو 
توفري اخلدمات املس����������اندة لذوي اإلعاقة السمعية، وإذا مل تول 
اجلامعة اهتماًما بذلك سوف يكون له تأثري سلي على مستوى 
اإلنتاج األكادميي والتعليمي لطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية، 
كما أن املش����������كلة يف صعوبة الوصول للمحتوي املعريف الرقمي 
ستتكرر يف حال اس����������تقبال أعداد متزايدة من الطالبات ذوات 
اإلعاقة السمعية، وستبقى املش����������كلة قائمة. وهذا ما استنتجه 
الباحثان من نتائج هذه الدراس����������ة ومن الرجوع إىل السجالت 
األكادميية للطالبات ذوات اإلعاقة السمعية، حيث تبني تدين 
املس����������توى األكادمي����������ي للطالبات؛ بل أن إح����������دى الطالبات مل 
تس����������تطع اجتياز مقررين وذلك بسبب الصعوبات الكثرية اليت 
واجهتها أثناء الدراسة، خاصًة فيما يتعلق بالوصول للمحتوي 

املعريف الرقمي.
   وم����������ن هنا جند  أن نتائج هذه الدراس����������ة تتفق مع نتائج 
دراس����������ة ) Kisanga,2017( يف أن الطلب����������ة من ذوي اإلعاقة 
يواجه����������ون حتديات يف الوصول إىل املكتبة األكادميية الفتقارها 
للكث����������ري م����������ن التكييفات املناس����������بة هلم، وصعوب����������ة يف الوصول 
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إىل قواعد املعلومات. كما تتفق مع دراس����������ة فيتش����������ن، فريارو، 
أسونس����������يون، تش����������فويكا، باريل، نغوين، كلوم����������ب، وولفورث 
 Fichten, Ferraro, Asuncion, Chwojka,(
 )Barile, Nguyen, Klomp & Wolforth, 2009
يف وجود معوقات ترتب����������ط بإمكانية الوصول إىل املواقع والنظم 
التقني����������ة للمقررات الدراس����������ية، وصعوبة الوص����������ول إىل الصوت 
والفيدي����������و الرقمي، وعرض بيانات البوربوينت أثناء احملاضرات، 
ونق����������ص تقني����������ات التكيفية الالزم����������ة، وصعوبات فني����������ة تتعلق 
باستخدام التعلم االلكرتوين وربط املواقع، ومشاكل يف امللفات 
وصفح����������ات الويب اليت ال حتمل. كما تتفق مع نتائج دراس����������ة 
العن����������زي والرتكس����������تاين )2019( واليت أش����������ارتا إىل أن هنالك 
صعوب����������ات مرتبط����������ة بعدم الق����������درة على الوص����������ول إىل مصادر 
املعلومات الرقمية وعدم تواف����������ق اخلدمات اليت تقدمها املكتبة 

اجلامعية مع احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية .
التوصيات: 

وفق����������اً لنتائج هذه الدراس����������ة، يضع الباحث����������ان جمموعة من 
التوصيات هب����������دف زيادة االهتمام بالطلبة م����������ن ذوي اإلعاقة 
السمعية وحتسني مستوى جتربتهم يف التعليم اجلامعي، وتتمثل 

هذه التوصيات يف اآليت:
ضرورة هتيئة البنية التحتية املرتبطة بالتقنية لتس����������هيل وصول   .1
الطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية للمحتوي املعريف الرقمي يف 

اجلامعة قبل التحاقهم هبا. 
وضع سياس����������ات تعليمية وتقنية أكثر مش����������واًل للطلبة ذوي   .2
اإلعاقة الس����������معية حبيث يضمن حتقيق الوصول التام لكافة 

اخلدمات يف البيئة اجلامعية .
العمل عل����������ى توظيف التقنيات الرقمية يف العملية التعليمية   .3

للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف املرحلة اجلامعية،.
توفري مركز خدمات مساندة يف البيئة اجلامعية يسهل عملية   .4
الوص����������ول للمحتوي الرقمي التقين ؛ وذلك من أجل  دعم 
جناح الطلبة ذوي اإلعاقة الس����������معية يف مسريهتم األكادميية 

اجلامعية 
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