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درجة رضا الدارسني من نزالء السجون يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية عن برانمج
بكالوريوس إدارة األعمال املطبق أبسلوب التعليم عن بعد والصعوابت اليت تواجههم من وجهة نظرهم

 فراس حسن عبد اجلميد طالفحه.د

أستاذ مساعد مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها
جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

) ن ايًل مو99(  تاوو جمعمع الدراس ة ةةة مو.ال تواجههيت

 يوسف بن عمر الراشد.د
أستاذ مساعد يف قسم تطوير الذات يف عمادة السنة التحضريية
جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

:امللخص

هدفت هذه الدراس ة ةةة تع الععى رلة درجة رال ة ةةا ن عن الس ة ةةاوو رو بىدمر باالوريوأب تدارا اعرما نس ة ةةلوص الععلييت رو بعد ال ة ةةعو

)63(  لطىينية العشةوا ية ي االعيار،) سةاو النيطيو، سةاو ا رب، الدارسة اللعقني بربدمر الباالوريوأب (تدارا اعرما ) مو الًل الععلييت رو بعد سة اوو النطنية الشةىيية (سةاو الدمام الىي
 يشةةات الدراسةةة و رالةةا الدارسة.  ي حسةةاص العوسةةطا احلسةةابية،  متت جد لة البياد ال ي مجعها مو الًل اعسةةعبانة يليلها بشةةاف وةةا فنيا لنيياأب لياى ا ماسة.سةةاين ا يعينة للدراسةةة
مجيع اجملاع

 يذلك مىتاعا،)0.771( معيار

) احنىا3.934( بىدمر باالوريوأب(تدارا اعرما ) حي بلو العوس ة ةةك احلس ة ةةا الال

مو ن عن الس ة ةةاوو ياو مىتاع ا رو ايع الععلييت رو بعد

 ح ةةف جما رالةةا الدارس ة رو املعوم النيدم رلة الىتبة الثانية مبعوسةةك حسةةا.)0.926( ) احنىا معيار4.029( حي ح ةةف جما رالةةا الدارس ة رو العنيوا رلة الىتبة اع ع مبعوسةةك حسةةا
)3.937(  مث رال ةةا الدارس ة رو املاال ةىيو مبعوس ةةك حس ةةا.)0.933( ) احنىا معيار3.971(  تًله رال ةةا الدرس ة رو ناام تدارا الععليت مبعوس ةةك حس ةةا.)0.946( ) احنىا معيار3.979(
 الىتبة اعالريا رال ةةا الدارس ة رو الربامر الدراس ةةية مبعوس ةةك حس ةةا.)0.788( ) احنىا معيار3.898(  تبعه رال ةةا الدارس ة رو ا دما النيدمة مبعوس ةةك حس ةةا.)0.817( احنىا معيار
 يما مل تاهى النعا ر جود ية فى ق دالة تح ة ة ةةا ي ا رالة ة ةةا الدارسة ة ة مو ن عن السة ة ةةاوو رو ايع الععلييت رو بعد بىدمر باالوريوأب (تدارا اعرما ) تع م،)0.986( ) احنىا معيار3.806(
 فيما يععلق ل ة ةةعو، منيى السة ةةاو) مع اإل ة ةةارا تع جود فى ق ا دعلة تح ة ةةا ية لعغري احلالة اعجعمارية جما البًلك بورد ل ة ةةاز ر ص، مدا املاومية، احلالة اعجعمارية،( العمى: للمعغريا
 بعد الع ى، انان الدراسةة،  تسةايف النيىرا، مىحلة مو مىاحف دراسةعهيت (النيبو
ال تواجهه الدارسة مو ن عن السةاوو تعلمهيت رو بعد رر رررب لالبية الدارسة ناليت ع ند و هناك وةعو

 يذلك الناىا، ما بنيية الدارسة ة ة ة فنيد جد ا و ال ة ة ة ةةعو متثلت بداية العقايهيت بىدمر الباالوريوأب متثلت بنيلة الدراية العىفة نامة النيبو العسة ة ة ةةايف اسة ة ة ةةع دام البًلك بورد،)مو اجل امعة
 الااو اعجوان داالف السةةاو. ررب الدراسة رو وةةعو فنية مو مثف الةةعو اإلنرتنت الةةيق الويت العامل لىاجعة الدر أب اععًلع رلة املاالةىا السةةالة،السةةلبية الذاتية عناسةةهيت يواليت سةةانان
 يلق مو ردم،النيطاع ا اص

يبو الشة ةةهادا تماانية ح ة ةةو يت رلة تياة مسة ةةعنيبًلا سة ةوانا لنيطاع احلاوم

 تهى النعا ر و الدارسة ة لديهيت هواجو تعمثف،لري مناسة ةةبة لري م هلة للدراسة ةةة
.  يذلك هاجو بعدم النيدرا رلة تيما الدراسا العليا مسعنيبًلا،تطبيق ما ي تعلمه

.  الىالا الدارس ؛ الععلييت رو بعد؛ ن عن الساوو؛ باالوريوأب تدارا اعرما:الكلمات املفتاحية

Satisfaction Degree of Prison Inmates within KSA Eastern District Regarding Status of Bachelor Distance
Learning Program and Difficulties Encountered
Dr. Yusuf bin Omar Al-Rashed

Dr. Firas Hassan Abdel Jameed Talafha

Assistant Professor in the Department of Self-Development in the Deanship of the
Preparatory Year, Imam Abdul Rahman bin Faisal University

Assistant Professor Social Studies Curriculum and Teaching Methods, Imam Abdul
Rahman bin Faisal University

Abstract:
The purpose of the present study was to determine KSA eastern district prison inmates' satisfaction in distance education bachelor program
of business administration and the difficulties they face. The population of the study consisted of (99) inmates attending distance education
bachelor program of business administration in the Eastern District prison facilities (Dammam Central, Al-Khubar, and Qatif). The sample (n=
63) was randomly selected. The data were collected using a questionnaire. Then, they were tabulated and analyzed based on 5-point Likert
scale and means were computed. The results showed a high satisfaction of inmate learners about distance education bachelor program of
business administration in all domains (M = 3.934, SD = 0.771). Student’s satisfaction in the evaluation came first, (M= 4.029, SD= 0.926).
Satisfaction with the delivered content ranked second (M= 3.979, SD =0.946), following by students’ satisfaction with the learning management
system (M= 3.971, SD = 0.933). The students' satisfaction with the instructors ranked fourth (M = 3.937, SD = 0.817), following by the
student’s satisfaction with the offered services (M = 3.898, SD = 0.788). The students ’satisfaction with the academic programs came in the
last place (M = 3.806, SD = 0.986). However, the results showed no statistically significant differences in inmate students’ satisfaction with
the distance education program in business administration attributed to the variables of (age, marital status, length of imprisonment and prison
setting); while there were statistically significant differences attributed to marital status in the blackboard domain in favor of singles. With
respect to the difficulties faced by inmate students pursuing distance learning modality, the majority of respondents revealed that there are no
difficulties throughout the study process (admission, course enrollment, course delivery, after graduation). A minority of them revealed that
they encountered some difficulties related to acceptance to the program, lack of knowledge about the admission and registration procedures,
usage of the blackboard, and the negative self-image as inmates. Some students reported technical difficulties, such as slow Internet connection,
limited time to review the recorded lectures, and unsuitable environment for studying in prisons. Lastly, the results revealed that many students
expressed some concerns regarding the recognition of their degrees, the ability to employ their skills in public or private sectors, and the anxiety
about continuing their higher education.
Keywords: Students’ Satisfaction, Distance Education, Prisoners, Bachelor Programs.
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د .يوسو بو رمى الىا د ،فىاأب حسو ربد اجلميد عًلفقه :درجة رالا الدارس مو ن عن الساوو النطنية الشىيية مو الملاة العىبية السعودية رو بىدمر
باالوريوأب تدارا اعرما الطبق نسلوص الععلييت رو بعد ال عو ال تواجههيت مو جهة ناىهيت

مقدمة:

مع تطور اإلنرتنت العنينيا احلديثة ،وبح هناك تمااد مع ايدا جلعف ا دمة الععليمية يثى مى نة
اتسار ا لعشمف اع اص الغري يادريو رلة حضور الا و الدراسية نعاام ،زاد العطور العانولوج الععليم
السىيع مو فىوة العقاق الطلبة لععلييت العايل رو بعد ،لا يوفىه مو مى نة للطلبة يععرب يضا سلوص يدريت
اع اص الذيو لديهيت مس ليا مععددا مثف :العمف ،اعسىا ،السعودي الذيو يعيشوو الناعق النا ية ،ن عن
الساوو ،مبا و الععلييت رو بعد عىينية لري منييدا لااو ال ماو فغالب ا ما تاوو الدراسة رو بعد ه الطىينية
الوحيدا للق و رلة هادا الععلييت العايل رند بعض اع اص منهيت السانان.
تشري اعميت العقدا (  )1955تع و "مجيع" السانان يت احلق الشارية الععلييت .مع لك ،فا
رام  ،2009تهى تنيىيىا جمللو حنيوق اإلنساو العابع لألميت العقدا و يثريا مو الد ع تا مبعطلبا السا اا
احلنيوق الععلييت ،يوو إبيًلن اهعمام الاص للربامر الععليمية بىامر الععلييت رو بعد .هذا العنيىيى ،يسع دم
النيىر ا اص لألميت العقدا تعىياا اسعا للععلييت حي ينبغ و هتد الربامر الععليمية تع العنمية الااملة للش ص
(.)Brosens et al, 2019
يععرب حق الععلييت مو حنيوق اإلنساو اعساسية هو حق للاميع ،تعلييت ن عن الساوو ع يععرب حق تنساين
فنيك ،لانه الطوا حنو ترادا دمر أتهيف السانان ( .)Partridge, 1997فالوتياة احلنيينيية للساو ه
الساردا تطويى مواعن فضف ليو فنيك سانان فضف ،لعلبية اعحعياجا الععليمية للسانان ،يدم رلمان
الععلييت العامل العديد مو اعسرتاتيايا ت امييت العدالًل لعسهيف الععليت يس العق يف .يد يد هيال
سنت ) ، (Hickley & Austin, 1991و الد ا معدع الععلييت الىتاع ياوو هبا معد السانان
يف باثري منه الد ا معدع الععلييت الن اضة .هبذا انعنيف تعلييت السانان مو جمىد تدبري احرتاز يعمثف
بىامر منا لة تع حق يانوين يعيح للسانان اعلعقاق مب علو نواع الععلييت مسعوايته (هار و.)2011 ،
تع و هناك ت االية بعقنييق العوازو ب اعمو الىيابة العدالة هذا يسبب العوتى يديد ما ينبغ
السمامل للسانان حل و رليه ،فاحلياا داالف الساو يثريا النييود الضوابك ال تشاف اعساأب لناامه ،لذا
جان الععلييت رو بعد يطىينية ي ف فيها السانان تع رملية الععلييت ،هذه الطىينية ع تنيدم بطىينية رشوا ية ،بف
تععرب مناومة خمطك ا م ممه ت ميما جيدا ،بنانا رلة النقىن الناوم  ،ا مدالًلهتا رملياهتا خمىجاهتا،
يذلك تغذيعها الىاجعة ،ميعاز مبساردته رلة تناد بيئة تعليمية تعلمية تاارلية مىنه ،لك سع دام تنينيا
تلارت نية جديدا (احلى .)2017 ،
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ذا جان الععا و ب الديىية العامة إلدارا الساوو جامعة اإلمام ربدالىمحو بو في ف إلاتحة الاىوة
لن عن الساوو لنطنية الشىيية ممو يعيت تى يقهيت مو يبف تدارا الساوو لًللعقاق لربدمر .حي تاالت اجلامعة
بعنيدا ا دما الععليمية للىالب مو ن عن الساوو مواولة تعليمهيت اجلامع  .ي تطبيق الععلييت رو بعد
بشاف منها بعوجيه الطًلص مو يبف رضان هيئة العدريو مو الًل ردا نواع مو اعت اع الواد الطبورة
ا اتو الربيد اإللارت ين اإلنرتنت اعجعمارا اعسعشارية اجلمارية .ميثف رالا الطلبة رو ا دما اعيادميية
اإلدارية ال تنيدمها اجلامعة مو حي اجلودا ردمها ،تماانية تاياها مع حاجاهتيت الناسية اإلنسانية
اعجعمارية اعيادميية م ىا جلودا العملية الععليمية للاامعة دافعا لىفع يس مسعوم خمىجاهتا.

مشكلة الدراسة:
تلبيةا لًلجتاها الالساا العاوىا ال حدد آلية رمف الساوو برتبية الاىد الن يف ،تنشئعه مو جديد،
جان د ر الساوو النطنية الشىيية إلرادا أتهيف السا مبا يعوافق اآلداص العامة ،النيييت العوافق رليها ،ما
يعناسب مناط الضبك اعجعمار السا د .لك لعنسيق مع خمعلو جه ا العنشئة اعجعمارية ال سسا
الىمسية ،مو هذه ال سسا يانت جامعة اإلمام ربد الىمحو بو في ف ال تعا نت مع الديىية العامة إلدارا
الساوو لق فىوة لععلييت السانان تطويىهيت .أييت هذا الععا و انطًليا مو حىص جامعة اإلمام ربدالىمحو بو
في ف رلة تنيدا الدماهتا الععليمية الشارية اجملعمعية ا ادفة ،أتييدا لىؤيعها للععلييت يأداا لإلوًلمل فنيد تبنت
جامعة اإلمام ربدالىمحو بو في ف ممثلة بعمادا الععلييت اإللارت ين الععليت رو بعد ،مشى ع الععلييت رو بعد لن عن
الساوو ،هو مشى ع مسعمى يسعهد ن عن الساوو لعوفري فىص الععلييت اجلامع يت.
يععرب الععلييت رو بعد حد سا ف الععلييت احلديثة ال تسارد تنيدا الربامر الععليمية للاميع بد و
العنييّد بعوامف ال ماو الااو ،هو ما نعله داا مناسبة لعنيدا الععلييت للن عن تدارا الساوو .حلدااة العاىبة
اسع دام د ا الععلييت اإللارت ين العاارلية سوان رلة مسعوم اإلدارا رلة مسعوم رضان هيئة العدريو
رلة مسعوم الطًلص .رعبار الطالب املور الى يو للعملية الععليمية فمو الهيت جود مسعوم مع مو رالا
الدارس رو سري العملية مو مدرس  ،حمعوم ،سلوص د ا تنيوا ،الدما الذ يعاو آاثر يد تاوو
تنابية سلبية رلة ي يف الطلبة ،إلالافة تع و دراسة رالا الدارس يسارد فهيت الطلبة حاجاهتيت بشاف
فضف ،فضًل رو توجيه ال سسا الععليمية تع يس اسرتاتياياهتا الععليمية مواردها الععليمية الواد العانولوجية
لعسارد الطلبة رلة الععليت بشاف فعا  .لعايل فإو الشالة تربز هنا حلاجة للويو رلة درجة رالا الدارس
رو العاىبة اجلديدا لعمادا الععلييت اإللارت ين الععليت رو بعد تدريو ن عن الساوو بىدمر الباالوريوأب تدارا
اعرما  ،الويو رلة ال عو ال تواجههيت انان دراسعهيت رو بعد ،لذا جان الدراسة احلالية لعىفة درجة
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رالا الدارس مو ن عن الساوو النطنية الشىيية مو الملاة العىبية السعودية رو بىدمر باالوريوأب تدارا اعرما
الطبق نسلوص الععلييت رو بعد ال عو ال تواجههيت مو جهة ناىهيت ،سعت هذه الدراسة بشاف حمدد
لإلجابة رو اعسئلة اآلتية:
 .1ما درجة رالا ن عن الساوو النطنية الشىيية اللعقني بربدمر باالوريوأب تدارا اعرما رو ايع الععلييت
رو بعد الذ يعيت دراسعهيت مو الًلله ؟
 .2هف توجد فى ق ا دعلة تح ا ية رند مسعوم الدعلة ( )0.05ب معوسطا اسعاا فىاد العينة
حو درجة رالاهيت رو بىامر الععلييت رو بعد لن عن الساوو النطنية الشىيية ال تع م للمعغريا
العالية( :العمى ،احلالة اعجعمارية ،مدا املاومية ،منيى الساو).
 .3ما بىز ال عو ال تواجه الدارس مو ن عن الساوو تعلمهيت رو بعد لربدمر باالوريوأب تدارا
اعرما .
هدف الدراسة:
هتد هذه الدراسة بشاف ر يس تع الاشو رو درجة رالا الطًلص الدارس مو ن عن الساوو
النطنية الشىيية رو بىدمر باالوريوأب تدارا اعرما الطبق فق نسلوص الععلييت رو بعد ،الععى رلة ال عو
ال تواجههيت.
أمهية الدراسة:
تعمثف مهية الدراسة جانب  ،مها:
مو الناحية الناىية ،يا هذه الدراسة الععى رلة درجة رالا الدارس مو ن عن الساوو رو تعليمهيت
لربدمر باالوريوأب تدارا اعرما الطبق فق الععلييت رو بعد ،تنيدم هذه الدراسة وورا االقة رو ال عو
ال تواجه ن عن الساوو تعليمهيت رو بعد مجيع الىاحف دراسعهيت .يما نه حد د رليت الباحثاو تععرب
هذه الدراسة مو الدراسا النيًل ف ال تنا لت هذا الوالوع الملاة العىبية السعودية.
 .ما مو الناحية العملية ،فععل ص اعمهية العطبينيية ذه الدراسة السامهة تطويى ا دما النيدمة مو
رمادا الععلييت اإللارت ين الععليت رو بعد للدراس مو لن عن الساوو النطنية الشىيية زايدا جودهتا.
مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
 .1الععلييت رو بعد :يني د به ايعساص ا ربا الهارا الععليمية مو الًل العاارف مع الوسا ك العانولوجية
الععددا ،يعاارف الععليت مع سا ك افرتاالية متانه مو العواوف مع م ادر الععليت البيئة الععليمية مما يسهف
اجلانب العى الوجداين الناو حىي  ،هذا النوع مو الععليت لف البعد اجلغىا
ايعساص الهارا
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ال مين لعنا العىفة ايعساص ا ربا مو مجيع حنان العامل ،هبذه الطىينية ع نعمع الدرأب مع الطالب
مااو احد .ع يشرتط الع امنية الععلييت ( .نيديح.)2019 ،
يني د لععلييت رو بعد للطًلص مو ن عن الساوو هذه الدراسة ننه :الععلييت الذ مياو و يعلنياه
ن عن الساوو النطنية الشىيية ررب اإلنرتنت مو الًل ناام البًلك بورد الربيد اإللارت ين لريها مو اعد ا
اإللارت نية المو بىدمر الباالوريوأب تدارا اعرما  .يشى رلة رملية الععلييت رمادا الععلييت اإللارت ين الععليت
لععا و مع يلية الدراسا العطبينيية الدمة اجملعمع رمادا اعت اع تنينية العلوما  .يعيت تعليمهيت رو بعد
مو الًل ب حماالىا مياو للطًلص مشاهدهتا العاارف معها الىد رليها مو منيى سانهيت ،يما مياو تن يف
هذه املاالىا للطًلص لععىض يت يا عحنية ،حي ينيى الطًلص الاعب النيىرا ياعبوو الواجبا نى و
منيى سانهيت ،يسع دموو اإلنرتنت لعنيدا رما يت تع مدرسيهيت مو الًل حساص الطالب
اعالعبارا
ناام تدارا الععلييت اإللارت ين (بًلك بورد) بىيده اإللارت ين.
مى وادر مو سلطة خمع ة.
الساو بنانا رلة حايت يضا
 .2ن عن الساوو :هيت اص مودر
مياو تعىياهيت تجىا يا :هيت اع اص املعا يو ساوو النطنية الشىيية (ساو الدمام الىي  ،ساو
ا رب ،ساو النيطيو) ،ي العقايهيت بىدمر الباالوريوأب تدارا اعرما مو الًل الععلييت رو بعد.
 .3الىالا :هو احلالة الشعورية ال ت احب بلوغ الاىد لايعه ت باع حاجاته رلباته ال بعطلبها رو عىيق
العاارف ب العوامف الش ية للاىد ناسه العوامف ا اوة بطبيعة امليك اجملعمع البيئة.
يني د لىالا هذه الدراسة :حم لة مشارى اجتاها الدراس مو ن عن الساوو حنو بىدمر باالوريوأب
تدارا اعرما الطبق فق سلوص الععلييت رو بعد ،تنياأب درجة رالاهيت لدرجة ال حي ف رليها الدارأب الذ
نيب رو منيياأب الىالا السع دم هذه الدراسة.
حدود الدراسة:

ا عملت حد د الدراسة رلة ما يل :

• احلد د الوالورية :ايع ى الدراسة رلة بياو درجة رالا الدارس مو ن عن الساوو رو بىدمر باالوريوأب
تدارا اعرما الطبق نسلوص الععلييت رو بعد ال عو ال تواجههيت مو جهة ناىهيت
• احلد د الاانية :عبنيت هذه الدراسة
النيطيو).

ساوو النطنية الشىيية (ساو الدمام الىي  ،ساو ا رب ،ساو

• احلد د ال مانية :عبنيت هذه الدراسة الًل الا ف الدراس الثاين مو العام اجلامع (.)2019/1440
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• احلد د البشىية :يع ى تطبيق د ا الدراسة رلة ن عن الساوو مو الدارس اللعقني
باالوريوأب (تدارا اعرما ).
• احلد د النهاية :يدد نعا ر هذه الدراسة رلة دية تجا
حي وديها اباهتا اإلجىانا ال اسع دمت فيها.

الربدمر اجلامع

فىاد الدراسة دعع اعداا العدا مو

اخللفية النظرية والدراسات السابقة:
ارعمد الدراسة اعدص الناى رلة اعدبيا الىتبطة مباا الدراسة تنايش الدراسة مباح ر يسية
تغط بعاد الدراسة ،ي تىتيبها يالعايل:
التعليم عن بعد:
الععلييت رو بعد هو رملية متاو الععلم مو مجيع الائا بغض الناى رو اجلنو العمى مو احل و رلة
فىص تعليمية تدريبية د و ت ىا مبا ى مو العليت ،د و اعلع ام لويت ،مااو حمدد لو مل يسعطع اسعاما
الدراسة ،يعينيه العمف رو اعنعاام الععلييت الناام  ،ع يععرب بديًلا رو الععلييت العنيليد بف مامًلا له ،يعيت
يت ت ىا م سسة تعليمية مس لة رو ترداد الواد الععليمة ( بو سيو العمى .)2017،
تنبع مهية بىامر الععلييت رو بعد مو اعد ار ال تنيوم هبا تلك الربامر مو مهها ما يل :
 .1تعد تلك الربامر بدا ف ايع ادية مهمة رملية تنيابف ح ال ادر البشىية الادية.
 .2يس جودا الععلييت مو الًل تطبينيا تنينية العلوما اعت اع .
 .3توحيد الناهر نامة العدريو جلامعا .
الاى
 .4ا دمة ال تنيدمها تلك الربامر لألفىاد اجملعمعا  ،فه تنيدم فىص تعليمية للابار مو
العينية للدراسة الععليت.
 .5تع ي الاهيت تعميق النيدرا الهارا الًلزمة ،ال تعمثف سع دام اعنرتنت الععلييت ،الععلييت اإللارت ين
 ،مو الًل باا اعت اع احلديثة الىبك ب اجلامعا تيليميا د ليا مبا مياو الباحث اعسعاادا
العلمية د و احلاجة لعقمف تالاة مشنية اعنعنيا الساى تع البلداو اعالىم.
لنيد ر ز هذا العوجه مو الععليت تع تدالا بعض العقوع رلة د ر العليت الطالب ،فازداد مىي ية
ارعماد مبادئ الععليت الذايت ،الععليت السعمى ،الععليت مدم احلياا هبد تطويى الععلييت مسعواي خمعلاة ،مو
حي  :آلياته ،نامه مضامينه العىفية العنينية لغاية النهوض لنايت الرتبوية يس ياانهتا سىرة العواوف مع
م ادر العىفة العلوما  ،باضف لك انعشى الععلييت رو بعد الععليت الاعومل ،تع ز ماهوم حنيوق اإلنساو
الععلييت يبف رليه الععلموو رلة االعًل فئاهتيت بسبب ت باع احعياجاهتيت الاىدية اجملعمعية (الع ام)2015 ،
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وظيفة السجن:

هناك آران اجتاها يثريا حا لت تاسري آلية رمف الساوو فلساعها احلايمة ،لاو هيت ما يعنينا يىه
هذا النيام هو تغري فلساة الساوو رما يانت رليه مو يبف؛ فبعد و ياو الساو اجملعمعا النيدمية سيلة
لىدع اجملين رليه بوالعه مايو مبثابة بيئة مغلنية تع له رو اجملعمع د و مىاراا لشى ط اإليداع ،يضا تع لك
النيسوا الطبنية الشدا العنايذ ،تغري الناىا اليوم لع بح رملية اإليداع بغىض توًلمل اجلناا حما لة رًلجهيت
سبيف الوياية سا ف العاافف
تايياهيت فق معايري احلياا السوية ،يد تىي اهعمام اعجتاه العاوى رلة البق
اعجعمار  ،لك إبرادا احعوان اجلاين ،منعه مو ارتااص اجلىمية مىا الىم ،إبالضاره للربامر العًلجية،
العأهيلية ،اإلوًلحية ،توفري سا ف الىراية الًلحنية له بعد اإلفىا رنه (النقىا 2015 ،؛ اتبرتيية.)2018 ،
لنيد انعهات الملاة العىبية السعودية اسرتاتياية الععلييت ال سسا العنيابية ال تنيوم رلة فلساة
توًلمل املبوس ترادا تدماجهيت الغاية النشودا مو تنايذ اعحاام اجل ا ية يوسيلة للدفاع اعجعمار  ،ال تىي
رلة ترادا تىبيعهيت ي د يضريهيت لىحلة ما بعد اإلفىا
مشاريع تعليم نزالء السجون
نب و يا مشاريع تعلييت الابار ربك تعلييت الابار لسياق اعجعمار للمععليت .فمو الهيت العااري
جممورة معنورة مو السيايا اعجعمارية لن عن الساوو رند ت مييت مشاريع تعلييت الابار :السياق اعجعمار
الساوو  ،السياق اعجعمار بعد حياا الساو .ينبغ و يناى للععلييت ننه
للانومل ،السياق اعجعمار
ليو جمىد ننيف للمهارا العار بف رعباره فىوة لغىأب النيييت الوايو السانان ،متاينهيت مو السيطىا رلة
حياهتيت ا اوة.)Partridge, 1997( .
التعليم العايل يف السجون:
ياو موالوع الععلييت العايل الساوو مثري للاد يثري مو اجملعمعا  .فهناك دأب يى و و اع اص
الذيو الالاوا النيانوو ع ينبغ و تعامل يت الاىوة إليما هادهتيت اجلامعية و تناق اعموا رلة دراسعهيت
بد مو لك نب و يعوجه العمويف تع دراسة عاا يت رراية سىهيت ،لاو الدراسا العاارص الاعلية اابت
و العديد مو اعفىاد السانان الذيو اسعااد ا مو هذه جتىبة الععلييت؛ اخناضت معدع العودا تع اجلىمية هذا له
اى مىد د اعجعمار راييت ،لذا فإو تناد بيئة ساو الواتية للععلييت مى حيو ج ن مو تعليت السانان .نب
رلة الوتا تنشان جو مو اعحرتام العباد للن يف انه ج ن مو اجملعمع لينعاو لك رلة عوره عنعمان انه
ص مايد رليه د ر يو ؛ لعايل يسارده رلة تع ي احرتامه لذاته يسع لعقنييق الاما Swimpson, ( .
.)2008
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التعليم عن بعد يف السجون:
هد الععلييت الساوو تغريا ها لة بسبب العطورا العانولوجية الععديًل الناجتة رو النيوان اعنامة
العالية ،ال مو الًل ا ي تيىار و الععلييت نب و ياوو معنا اجلميع بغض الناى رو اعسعبعاد اعجعمار
(الساو) ،و معايري الععلييت الساوو نب و تاوو ه ناسها الععلييت العاد  ،تعلييت يوفى العدريب مىو
امف يىي رلة الطالب .لنيد دفع اجملعمع الىيم الثنيافة اإللارت نية تع متا ن عن الساوو جما الععلييت
رو بعد حي وبقت هذه العملية يثى تاارلية يثى اىانا تنور ا مو الًل الن ا اإللارت نية اعد ا
العاحة للطًلص العلم ال متانهيت مو وو يثى مى نة تع الواد الععليمية تدارا املعوم الععليت الععلييت دريت
العنيد الاال نو العدريو
الععليت الذايت حبي ي بح الطالب الننيطة املورية العملية الععليمية ،لنيد ي اعررتا
رو بعد بوساعة من ة الععليت اإللارت ين عىينية مورد مناسب للع د لعقداي رامل العولة ،حي يوفى هذا النوع
مو الععلييت (الععلييت رو بعد) تعليت مدم احلياا ينم الهارا العانولوجية اعجعمارية ،هبذا ت بح فرتا العنيوبة
ربارا رو فىوة للسا لعطويى مهاراته معارفه إلالافة تع ايعساص الهارا الىيمية لعايل يس م هًلته
(.)Moreira, 2017
فلسفة مشروع التعليم عن بعد يف السجون ابملنطقة الشرقية:
يهد مشى ع الععلييت الساوو لنطنية الشىيية تع تاتحة الاىوة لن عن الساوو لنطنية الشىيية ممو
يعيت تى يقهيت مو يبف تدارا الساوو لًللعقاق لربدمر حي تاالت اجلامعة بعنيدا ا دما الععليمية للىالب
مو ن عن الساوو مواولة تعليمهيت اجلامع  ،تعضح مهية الشى ع مو اعاى العاييت الذ يعمثله الععلييت
جوانب حياا ن عن الساوو رلة مسعواي مععددا .نذيىها اآليت:
 .1الععلييت من ة لإلوًلمل :الععلييت هو اعساأب اع لإلوًلمل مبا حينينيه مو أتاري رلة السعوم الااى
الثنيا لعايل السلوي للسا .
 .2ونارة ا د  :تو جود هد يسعة تليه الاىد يالناامل تيما الدراسة ميثف حاف ا مهما للعغري هو
ما يبىن رليه مبد اإلوًلمل.
 .3اسعثمار الويت :تععرب الدراسة تحدم سا ف اسعثمار يا الن عن مبا يايد ،هو مو هيت سو بنان نسق
احلياا اإلنا .يما نه مو الهيت إلوًلمل الاىد و تاوو فرتا حماوميعه الساو تنابية حياته.
 .4بنان الع ور اإلنا رو الذا  :هو ما حينينيه العقاق الن يف لربدمر الععليم حي ينعاو رلة بنان
انيعه إبماادته يدراته ،يننيله مو وورا الذا السلبية تع ال ورا اإلنابية لذاته م هًلته ،هو ما يععرب
حمىك مهيت حنو تبين السلوييا اإلنابية.
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 .5فىص حلياا فضف بعد الساو :تو ح و ن عن د ر اإلوًلمل رلة هادا جامعية يساهيت

توفري فىص

يرب للق و رلة تياة بعد اننيضان مدا الساو لك لعأم حياا مسعنيلة.
 .6الشعور لثنية اعنعمان للماعمع :تع ي الثنية اعنعمان للماعمع لدم ن عن الساوو تسهامه تاوينهيت
اإلنا رفع العادا.
رضا الطالب :Students’ Satisfaction
تععرب اجلامعة م سسة تىبوية يا مة رلة فلساة حمددا دبعة مو يييت هدا اجملعمع ،حي تنيوم رلة
اسع دام مدالًل خمعلاة ختضع لعمليا نشطة معنورة تنعه مب ىجا حمددا .يما و توفري الدما تعليمية
جبودا مطلوبة ينيق درجا مو رالا الطلبة ،الذ ينعاو رلة مسعواهيت العلم بشاف مبا ى زايدا رلة اععىا
اعالىم السعايدا مو ا دمة ،هذا ما يدته دراسة او ) )Wan, 2009جود رًلية موجبة ب جودا ا دما
الععليمية ،رالا الطلبة اجلامعا  .يلك وت به دراسة ز ه ) (Zhu,2012ننه رندما يعيت تطبيق الععليت
بيئة اإللارت نية ،فإنه نب الذ رالا الطًلص بع اعرعبار رند تنيوا فارليعه ،ت ت د درجة رالا الطًلص رو
بيئة الععليت اإللارت ين د را مهم ا تبين ال سسة الععليمية للععليت اإللارت ين.
الدراسات السابقة:

الون اععًلع رلة الدراسا السابنية الععلنية مبوالوع الععلييت رو بعد الساوو ،لك مو الًل
الد راي الل ا العلمية الىسا ف اجلامعية ،تب جود ردد مو الدراسا ال حبثت موااليع
البق
تععلق لععلييت الساوو بشاف رام لاو ع يوجد دراسا رىبية تنا لت الععلييت اإللارت ين الععلييت رو
بعد الساوو .هذه الدراسة ي تنيسييت الدراسا السابنية تع حموريو مها:
الدراسات املتعلقة ابلرضا الطالب عن التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد:
دراسة جىاها الغدايو ( )2009هدفت هذه الدراسة تع الععى رلة جها ناى عًلص عالبا
يسيت تنينية العلوما احلاسب اآليل اجلامعة العىبية الاعوحة مبدينة الىايض فيما خيص العاارف رند اسع دامهيت
تنينية العلوما
د ا الععلييت اإللارت ين .يد تاونت رينة الدراسة مو بعض الطًلص الطالبا الع
احلاسب اآليل اجلامعة العىبية الاعوحة ،رددهيت ( )73عالبا عالبة .يد يام الباح إبرداد داا للدراسة
(اسعبانة) ،العأيد مو وديها اباهتا .ياو مو هيت النعا ر و نسبة  %76.7مو فىاد العينة ت يد رمارهيت رلة
يثى مو
 20سنة .و ما نسبعه  %68.5لديهيت الربا اسع دام احلاسب اآليل اإلنرتنت عربع سنوا
النعا ر يضا و  %60.3مو الطًلص الطالبا فاد ا ناليت تدربوا بشاف يا رلة اسع دام د ا الععلييت
اإللارت ين .يما بينت النعا ر و  %40.1مو فىاد العينة اسع دموا الربيد اإللارت ين %24.6 ،مو الطًلص
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الطالبا اسع دموا النعداي العلمية دراسعهيت .مو دحية الىم بينت النعا ر جود فى ق ا دعلة تح ا ية
ب جها ناى عًلص عالبا اجلامعة العىبية الاعوحة حنو الاوا د ال جنوها مو اسع دام د ا الععلييت
اإللارت ين العًل اجلنو ل از الطالبا  .يما تهى العقليف اإلح ا ردم جود فى ق ا دعلة تح ا ية
جها ناى السعايب حنو اجتاهاهتيت حنو العاارف اسع دام د ا الععلييت اإللارت ين جلميع العغريا (اجلنو
العمى ا ربا اسع دام احلاسب اآليل اإلنرتنت).
دراسة يام هبا بىا آالى و ( )Bray et al, 2008هدفت تع العنب رو مدم رالا الععلم
تحدم جامعا
اليا و رو الععلييت رو بعد ،جلمع البياد ي توزيع اسعبياو رلة ( )424عالب مسال
اليا و رو بعد ررب اإلنرتنت .ي اسعاشا الىالا رو الععليت مو الًل فقص آران الطًلص تاضيًل الععليت
فيما يععلق خبمسة جوانب للععليت رو بعد ه  )1( :تاارف الععليت مع العليت  )2( ،تاارف الععليت مع املعوم ()3
تاارف الععليت مع الععليت (  )4العاارف ب الععليت اته ( )5اسعنيًللية الطالب .إلالافة تع لك  ،تضمو يليف
رد د فعف الطًلص رلة اًلاة سئلة ماعوحة .تشري النعا ر تع و الطًلص يانوا راال بشاف رام رو تعلمهيت،
نه رلة جه العقديد ،ياو رالا الععليت رلة لنسبة للطًلص الذيو )1( :ميانهيت الثابىا مواجهة يداي
الععلييت رو بعد ( )2جد ا و جه ا الامبيوتى سهلة اعسع دام ( )3جد ا نه مو السهف العاارف مع الدرب
( )4مل ياضلوا العاارف اعجعمار مع اآلالىيو رند الععليت.
الدراسات املتعلقة بتعليم السجناء:
جى احلى ( )2017دراسة هدفت تع الععى رلة معويا اسع دام الععلييت اإللارت ين ساوو
الملاة العىبية السعودية مو جهة مو ناى ( )205موتو موتاة ،مو الًل اعسعبانة ال ممة ي العووف تع
معويا اسع دام الععلييت اإللارت ين الساوو الملاة العىبية السعودية مو جهة ناى الوتا حي
ّو ّ
جان مىتاعة مجيع اجملاع (:جما العويا الععلنية إلدارا ،جما العويا الععلنية لوتا  ،جما العويا
الععلنية العاهي ا  ،جما العويا الععلنية لسانان) اعداا ياف.
اجىم يف مو ( (Aheisibwe & Rukundo, 2007الدراسة هدفت تع اسعاشا العقداي
ساو لوزيىا .يانت الدراسة نورية ي االعيار العينة
الاىص ال يواجها السانان جما الععلييت اإلوًلح
الععلييت اإلوًلح  ،حىاأب الساو الدرب  .ي
لطىينية الني دية تاونت مو اعهايل السانان السال
رددا مو العقداي فيما يععلق
اسع دام جممورا النايشة الًلحاة النيابًل جلمع البياد  ،ايعشات الدراسة ا
سرتاتياية الععلييت اإلوًلح ه  :اإلجهاد اعيعئاص ،البنية العقعية ،الواد الدراسية ،جتهي ا الاعبة السيئة،
حمد دية الربامر اعيادميية النيدمة ،ننيف السا مو ساو تع آالى انان الدراسة ،حمد دية الويت للمىاجعة
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تىاييت الهام الدراسية .مع لك  ،جد الدراسة و هناك فىوة لنية

الععلييت ياسرتاتياية إلرادا العأهيف

ه  :و العديد مو السانان يد تيقت يت فىوة احل و رلة تعلييت جماين ،يد ايعسب بعضهيت العديد مو
ال هًل اعيادميية ،متاو بعضهيت مو الدفاع رو ناسهيت حماييت النيانوو بناامل.
اجىم ر ي آالى و ) (Aziz, et al,2014دراسة هدفت تع تنييييت ن عن الساوو للععلييت رو
بعد ،أتلات رينة الدراسة مو ( )57ن ايًل مو الدارس اللعقني بربدمر الاجسعري مسعوم الع ى ي تجىان
السح العننيود  ،متت جد لة البياد ال ي مجعها مو الًل اعسعبياد يليلها بشاف وا فنيا لنيياأب
لياى ا ماس  ،ي حساص العوسطا احلسا  ،يشات الدراسة و لالبية الن عن مهعموو لععلييت اإلالا رلة
مو السعوم الذ ح لوا رليه .الل ت تع و السانان يولوو مهية يبريا للععلييت .وت الدراسة نو هتعيت زارا
الععلييت لساوو انان خت يص الي انية للععلييت لري الىمس تنشان مدارأب للععلييت اعساس لري الىمس الساوو.
ايرتحت الدراسة نو تنيوم جامعة (اإلمام تيبا الاعوحة) بعوسيع مىافنيها الساوو.
جى هار و ( )2011دراسة تنا لت الدراسة تعلييت السانان م ى مو الًل عىه الناىية العشىيعية،
تنا لت الدراسة العشىيعا النامة لععلييت السانان م ى العمثلة يانوو تناييت الساوو اللوا ح الدااللية
النيىارا الوزارية العاهدا الد لية ال دق رليها .يما حدد الدراسة مسعواي ا ياف اإلدار لععلييت السانان،
العلم مبدارأب الساوو ،تجىانا النييد العنيدم لًلمعقاد للسانان الدارس لىاحف اعالىم ،د ر اإلدارا
السانية حيا يت ،معامل النمو الام عرداد السانان اللعقني لععلييت خمعلو الىاحف ،رىض تنيوا اعنشطة
العثنيياية العاحة لساوو يالاعبا الند ا السابنيا لريها .رود الدراسة هيت معويا تعلييت السانان
م ى ال تىجع تع النيىارا اإلدارية ،تع المارسا اع الاع الدااللية للساوو ،الععلنية ل سسا
الععليمية .ساى الدراسة رو جممورة مو اعيرتاحا حو تناييت العمف مبدارأب الساوو ،العوسع الام
النور فىص الععلييت العاحة ،تيسري تجىانا العقاق السانان ل سسا الععليمية دان اعمعقاد  ،العغلب
رلة الشاًل اإلدارية العنايمية ال نعوق مواولة السانان للععلييت.
جان دراسة مايى آالى و ( )Meyer et al, 2010لعىفة العقداي الاىص ال تواجه تنايذ الربامر
اعيادميية لا بعد الىحلة الثانوية ساوو الوعاي  ،جىيت الدراسة يدراسة عنية لدا  3سنوا حبثت الدراسة
اى بىدمر يادمي ما بعد الىحلة الثانوية رلة اجلناا الشباص ساوو الد لة ،درست جوانب خمعلاة مهها:
حمعوم الربدمر ،اعدان الععليم  ،الوارد الععليمية الدريت .ي اعسععانة عسعباد النيابًل بغية مجع العلوما
الا و
إلالافة تع جممورا الرتيي مع الطًلص الس ل الوتا الععليمي ؛ اسع دام الًلحاا
الدراسية مخو عاي الًل العام الدراس  ،2009 -2008مشلت رينة الدراسة  259عالبا مو ن عن
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الساوو ،جان نعا ر الدراسة و اجلوانب اإلنابية للربدمر الناذ نه اف فىوة عيعساص العىفة ،ارعرب ه
يس الش ية مثف( :الشعور عسعنيًل  ،الدافعية للناامل ،الشعور عحرتام مو يبف
جتىبة يد تنا
اآلالىيو ،اخنااض الشاًل السلويية ،يس النيدرا رلة اعلع ام لعايري السلويية الا و الدراسية ،زايدا
الثنية العقاي اعنضباط الذايت النضر ،يس مهارا اعت ا الىلبة اعخنىاط حماداث مدر سة ،يس
مهارا العااري النطني  ،الطموحا العليا...اخل.
دراسة جىهتا هي ر ( )Heiser, 2007هدفت تع معىفة تنييييت بىامر الععلييت ما بعد الىحلة الثانوية
رًليعه إبوًلمل أتهيف ن عن الساوو احلد مو العودا تع ارتااص اجلىا يت ،جىم الباح هذه الدراسة رلة
يلية اجملعمع باالياورنيا حد ساوو عية يالياورنيا اعمىياية الع و حلىاسة اعمنية الشددا ،يام الباح
بعقليف البياد ال ي مجعها مو الًل النيابًل الطًلبية تنياريى الدرجا لعقديد ت ورا الن عن لعأاري بىدمر
الالية رلة الوايو السلوك اإلجناز اعيادمي  ،جان النعا ر معدامل الطًلص مو ن عن الساو للععلييت لالية
لعماينهيت مو تالاان معىن جديد فضف رلة حياهتيت ،رليت الاى اعمنية الشددا ،ياو العقسو مو جهة
ناىهيت ينعاو رلة اإلجناز اعيادمي  ،العقاي الثابىا ،اعاثر اإلنابية رلة ماهوم الذا احرتام الذا .
يما جىم السيو ( )Al Saif, 2007دراسة عسعاشا اجتاها ن عن الساوو حنو اسع دام الععلييت
رو بعد الملاة العىبية السعودية ،يذلك معىفة الاوا د ال عو ال يوجهوالا .يسعند البق تع 35
اًلاة ساوو اتبعة لثًلث حمافاا خمعلاة .تهى نعا ر الدراسة
اسعبيادا يملها  300سا ُ .جى البق
و السانان بشاف رام تهى ا موايو تنابية جتاه اسع دام الععلييت رو بعد الذ يعلنيونه الساوو الععلييت
الساوو .تهى النعا ر يض ا بشاف ملقوظ و السانان يانوا لديهيت د افع اتية لًلخنىاط اسع دام
الامبيوتى اإلنرتنت لواولة دراساهتيت اعيادميية انان جودهيت الساو رلبة لععليت مهارا جديدا اعخنىاط
د را الععلييت رو بعد النيدمة الساوو للق و رلة تا و بعد الساو.
وابستقراء الدراسات السابقة ميكن اخلروج ابلعناصر التالية:
 .1حبسب رليت الباحثاو ،تعد هذه الدراسة اع ع مو نورها الوعو العى ال تنا لت رالا ن عن
الساوو رو الععلييت رو بعد.
 .2و ن عن الساوو لديهيت يبا رلة الععلييت رو بعد و السانان يولوو مهية يبريا للععلييت ،جان
ت ورا الن عن لعأاري الععلييت تنابيا رلة السلوك اإلجناز العقاي الثابىا ،اعاثر اإلنابية رلة ماهوم
الذا احرتام الذا  ،تالاان معىن جديد فضف رلة حياهتيت; 2007; Aziz, et al,2014( .
)Meyer et al,2010Heiser,
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العويا تنيو حا ف مام اسع دام الععلييت اإللارت ين الععلييت
 .3ار الدراسا تع جود ردد مو ّ
رو بعد الساوو( .احلى 2017 ،؛  )Meyer et al,2010مو بىزها معويا مععلنية
لعاهي ا  ،معويا مععلنية لوتا  ،معويا مععلنية لسانان ،معويا مععلنية إلدارا).
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
أوالً :منهج الدراسة:
اسع دم الباح النهر الووا السق الذ يععمد رلة وو رالا الطًلص مو ن عن الساوو رو
ايع الععلييت رو بعد ،مع مجع العلوما ال تسهيت الومل هذه الااهىا.
اثنيًا :جمتمع الدراسة:
تاوو جمعمع الدراسة مو مجيع الطًلص اللعقني بربدمر باالوريوأب (تدارا اعرما ) ياو رددهيت (،)99
هيت مو ن عن الساوو النطنية الشىيية (ساو الدمام الىي  ،ساو ا رب ،ساو النيطيو).
اثلثًا :عينة الدراسة:
تاونت رينة الدراسة مو ( )63عالبا مو الدارس اللعقني بربدمر باالوريوأب (تدارا اعرما ) ،هيت مو
ن عن الساوو النطنية الشىيية (ساو الدمام الىي  ،ساو ا رب ،ساو النيطيو) ،للعام الدراس (- 2018
2019م) – (1440-1439هة) ،ي االعيارهيت لطىينية العشوا ية ،اجلد العايل يوالح توزيع فىاد رينة الدراسة
تاىاراهتيت نسبهيت الئوية حبسب معغريا الدراسة:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب متغريات العمر ،واحلالة االجتماعية ،ومدة احملكومية ،ومقر السجن
فئا العغري

العغري
العمى

احلالة اعجعمارية
مدا املاومية

منيى الساو

العاىارا

النسب الئوية

يف مو  23سنة

9

14.3%

مو  23- 29سنة

25

39.7%

مو  35- 30سنة

17

27.0%

 36سنة فأيثى

12

19.0%

رص

49

77.8%

مع

14

22.2%

يف مو  6سنوا

34

54.0%

مو  10-7سنوا

17

27.0%

يثى مو  10سنوا

12

19.0%

الدمام

26

41.3%

ا رب

13

20.6%

النيطيو

24

38.1%

63

100.0%

اجملموع
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يعب مو اجلد ( )1و فئة العمى "مو  23- 29سنة" الت رلة نسبة مو رينة الدراسة بلغت
( ،)39.7%و فئة العمى " يف مو  23سنة" الت دىن نسبة مو رينة الدراسة بلغت ( .)14.3%تاهى
نعا ر معغري احلالة اعجعمارية و لالبية رينة الدراسة مو لري الع ج بلغت ( ،)77.8%بلغت نسبة الع ج
( .)22.2%ح تاهى نعا ر معغري مدا املاومية و رلة نسبة مو رينة الدراسة يانت مدا حماوميعهيت " يف
مو  6سنوا " بلغت ( ،)54.0%ح و ( )27.0%منهيت مدا حماوميعهيت " مو  10-7سنوا " ،و
( )19.0%مدا حماوميعهيت " يثى مو  10سنوا " .يعضح مو النعا ر فيما يععلق مبنيى الساو و ()41.3%
مو رينة الدراسة يانوا مو ساو الدمام )20.6%( ،منهيت مو ساو ا رب ،يذلك ( )38.1%مو العينة مو
ساو النيطيو.
رابعاً :متغريات الدراسة:
 العغريا السعنيلة  :تعمثف اآليت:الائة العمىية :له مخو مسعواي  ( :يف مو  ،36 -41 ،30 -35 ،23- 29 ،23يرب مو .)42
احلالة اعجعمارية :ا اًلاة مسعواي  ( :ر ص ،مع  ،الىم).
مدا املاومية :له ربع مسعواي  ( :يف مو  3سنوا 3- 6 ،سنوا 7 - 10 ،سنوا  ،يثى مو 10
سنوا )
منيى الساو :له اًلاة مسعواي ( :ساو الدمام الىي  ،ساو ا رب ،ساو النيطيو)
ص – العغري العابع :يعمثف لدرجة ال حي ف رليها الطالب تجابعه رلة فنيىا داا الدراسة تعقدد
بة ( )200يأرلة درجة حمعملة ( )40يأدىن درجة حمعملة.
خامساً :أداة الدراسة :عور الباحثاو اسعبيادا لنيياأب مدم رالا الطًلص رو الععلييت رو بعد ،بعدما ي
اسععىاض اعدص الرتبو الدراسا السابنية الععلنية لععلييت رو بعد ( الغدايو2011 ،؛ Krsmanovic, et
al, 2012؛  .)Matzakos, 2018يد تضمنت اعداا ج يو ،يعضمو اع منهما :بعض العغريا الععلنية
لدارس ه  :العمى ,احلالة اعجعمارية ،مدا املاومية ،منيى الساو .ما اجل ن الثاين :فيعاوو مو يا مة ماونة
مو  40فنيىا موزرة رلة  7جماع ه  :الربدمر الدراس  ،املعوم النيدم ،ناام تدارا الععليت (البًلك بورد)،
الدرس  ،العنيوا ،ا دما النيدمة تعضمو يف فنيىا االعيار درجة الىالا عالب رو ايع الععلييت رو بعد رلة
منيياأب مدر مو منيياأب لياى ( )Likertترتا مل (( )5-1راال متاما =  5درجا ) (راال =  4درجا )
(حمايد =  3درجا ) (لري راال = درجع ) (لري راال متاما= درجة احدا) ،يما ياو هناك سئلة ماعوحة
اإلجابة تعاو انطبارا السعايب رو :الدريت الاين ،بىز ال عو ال تواجه ن عن الساوو رند النيبو
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الععلنية بعسايف النيىرا  ،ال عو

الربدمر ،ال عو

الواجهة انان الدراسة ،ال عو

العويع مواجهعها

بعد الع ى .
مؤشرات الصدق والثبات:
ي العقنيق مو م ىا ال دق الثبا اآلتية عداا الدراسة:
ا ربا اعالع اص حي بد ا
صدق احملتوى :ي رىض اعسعبانة رلة اىن رشى حمام ا مو
مًلحاا حو تعديًل معينة ي الذها بع اعرعبار ،يد ارعمد اتااق املام بنسبة ( )%85يأساأب
عرعماد يف فنيىا مو فنيىا اعسعبانة.
صدق االتساق الداخلي :ي العقنيق مو ودق اعتساق الداالل مو الًل تطبيق النيياأب رلة رينة
اسعطًلرية ماونة مو ( )30ماىدا مو الار رينة الدراسة ،مث اسع دم الباح معامًل ارتباط بريسوو
لنيياأب العًلية ب بنود اعسعبانة الدرجة الالية للمقور النعمية تليه ،ه موالقة اجلدا العالية:
جدول ( )2قيم معامالت ارتباط بريسون كمؤشرات صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
الرقم

معامل ارتباط بريسون

العبارة

1

تنوع النيىرا الععليمية

2

جودا بىدمر الباالوريوأب

3

تلبية احعياجا الدارس .

**0.770

4

البساعة الى نة.

**0.740

5

توفى احلماسة.

**0.780

6

مسعوم الادا العلمية.

**0.782

7

جودا ت مييت املعوم الععليم .

**0.672

8

الرتتيب النطني لوالورا الدر أب.

**0.810

9

سهولة الععامف مع ناام (البًلك بورد(

**0.686

10

فارلية اسع دام ناام (البًلك بورد) لععلييت رو بعد

**0.697

11

عىينية يميف املاالىا سهلة بسيطة

**0.786

12

سهولة ترسا الواجبا .

**0.807

13

توفى فىص يافية للمنايشة ب الدارس
رمت ُّاو سعا النيىر مو الادا العلمية

**0.890

14
15

**0.729
**0.728

تدارا اعرما

**0.763
**0.652

فارلية ىمل سعا النيىر

**0.758

عىق العدريو

16

تنويع سعا النيىر

17

تاارف سعا النيىر مع الدارس

**0.721

18

يدرا سعا النيىر مو اسع دام العنينيا .

**0.675

19

العشايع الاا مو سعا النيىر للطلبة.

**0.754

20

توفري تغذية راجعة (ت قيح الدرأب تجا

21

السعوم

**0.858

22

الشمو

**0.849

الدارس

- 311 -
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**0.846
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الرقم

معامل ارتباط بريسون

العبارة

**0.867

تنييييت الدارس

23

تنوع اعساليب السع دمة

24

آليا توزيع الدرجا

**0.667

25

تنيوا دان الطًلص راد موالور

**0.793

26

مسعوم اإلر اد اعيادمي

**0.890

27

تناسب ردد جه ا احلاسب مع ردد الدارس

**0.622

28

جودا الدما الدريت الاين للطلبة

**0.744

29

توفى تدريب للطلبة رلة بىامر الععلييت رو بعد

**0.766

30

جودا تدريب الدارس رلة بىامر الععليت

**0.813

31

سىرة اسعاابة اإلنرتنت

**0.675

32

سهولة الووو لبوابة الععلييت رو بعد

**0.753
**0.751

ووية (محاية لبياديت اوة(

33

اعماو ا

34

الومل اعنامة توفري دليف مسع دم يوالح عىينية اعسع دام
اسعاسار

اوم

**0.843

35

اسعاابة ناام الدريت الساندا رند رفع

36

مدم وًلحية جه ا احلاسب السع دمة

37

عىينية الععلييت رو بعد ساردتين رلة فهيت املعوم.

**0.778

38

عىينية الععلييت رو بعد افنيت تويعايت

**0.760

39

عىينية الععلييت رو بعد ممععة.

**0.653

40

عىينية الععلييت رو بعد مناسب لاى احلالية

**0.454

العامف

**0.756
*0.241

* اعرتباط دا تح ا يا رند ( ** )0.05= αاعرتباط دا تح ا يا رند (.)0.01= α

يعب مو نعا ر اجلد ( )2و يييت معامًل ارتباط بريسوو جلميع العبارا يانت ا دعلة تح ا ية
رند مسعوم ( ،) 0.05≤ αهذه لنيييت تعد م ىا رلة و العبارا ا ودق اعتساق الداالل منيبو
علىاض الدراسة احلالية ،يما يام الباح لعقنيق مو مدم ودق اعتساق الداالل ملا ر النيياأب ،مو الًل
اسع ىا يييت معامًل ارتباط بريسوو ب الدرجة الالية للمقور الدرجة الالية للمنيياأب ،يما هو موالح
اجلد اآليت
جدول ( )3قيم معامالت ارتباط بريسون كمؤشرات صدق االتساق الداخلي حملاور أداة الدراسة
احملور

الرقم

معامل ارتباط بريسون

1

الىالا رو الربدمر الدراس

**0.655

2

الىالا رو املعوم النيدم

**0.649

3

الىالا رو ناام تدارا الععليت

**0.610

4

الىالا رو املاالىيو

**0.636

5

الىالا رو العنيوا

**0.655

6

الىالا رو ا دما النيدمة

)**(.699

* اعرتباط دا تح ا يا رند ( ** .)0.05= αاعرتباط دا تح ا يا رند (.)0.01= α
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يعب مو نعا ر اجلد ( )3و يييت معامًل ارتباط بريسوو جلميع املا ر يانت ا دعلة تح ا ية رند
مسعوم ( ،)0.05≤ αهذه لنيييت تعد م ىا رلة و املا ر ا ودق اعتساق الداالل منيبو علىاض
الدراسة احلالية.
ثبات االتساق الداخلي:
ي العقنيق مو مدم ابا اعتساق الداالل لًلسعبانة ،مو الًل اسع ىا يييت معامف لاا يى نباخ اجلد
العايل يوالح لك.
جدول رقم ( )4قيم معامالت ألفا كرونباخ كمؤشرات صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
احملور

الرقم

معامل الفا

1

الىالا رو الربدمر الدراس

0.87

2

الىالا رو املعوم النيدم

0.90

3

الىالا رو ناام تدارا الععليت

0.84

4

الىالا رو املاالىيو

0.89

5

الىالا رو العنيوا

0.88

6

الىالا رو ا دما النيدمة

0.91

7

الدرجة الالية

0.92

يعب مو نعا ر اجلد ( )4و يييت معامف لاا يى نباخ بلغت للدرجة الالية ( ،)0.92تىا حت لألبعاد
ما ب ( ،)0.91-0.84ه نسبة ابا منيبولة ،اعمى الذ يع ز مو ابا تماانية العطبيق اليداين.
تصحيح املقياس:
تعيت اعسعاابة رلة فنيىا النيياأب فنيا تدر لياى ا ماس  ،لعايل ترتا مل درجة الاقوص رلة
الانيىا يالعايل(راال متام ا =  5درجا ) (راال =  4درجا ) (حمايد =  3درجا ) (لري راال = درجع )
(لري راال متاما= درجة احدا) ،بنانا رليه ترتا مل الدرجة للمنيياأب الال ترتا مل ب ( .)200-40ي اعرعماد
رلة العيار العايل لعاسري البياد هو ييمة ارعبارية – 1( :يف مو  2.34درجة من اضة مو الىالا؛ – 2.34
يف مو  3.67درجة معوسطة مو الىالا؛  5.00 – 3.67درجة مىتاعة مو الىالا).
سادساً :إجراءات الدراسة:
 .1اععًلع رلة اعدبيا الدراسا السابنية ا ال لة مبوالوع البق .
 .2ترداد داا الدراسة.
 .3تطبيق داا الدراسة رلة فىاد العينة اعسعطًلرية للعأيد مو ا ا ص السياومرتية لألد ا .
 .4االعيار رينة الدراسة اعساسية بطىينية رشوا ية.
 .5تطبيق اسعبانة رالا ن عن الساوو رو الععلييت رو بعد رلة رينة الدراسة.
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 .6ت قيح اعسعبانة فق ماعامل الع قيح ا اص هبا.
 .7يليف البياد تجىان العاجلا اإلح ا ية ال تعناسب مع عبيعة الدراسة ا د منها.
 .8رىض نعا ر الدراسة تاسريها الون اإلعار الناى البقوث السابنية.
 .9ايرتامل بعض العوويا البقوث النيرتحة.
سابعاً :املعاجلة اإلحصائية:
متت العاجلة اإلح ا ية للدراسة احلالية بعدما ي تدالا البياد تع احلاسب اآليل معاجلعها سع دام
بىدمر الىزمة اإلح ا ية للعلوم اعجعمارية ( )SPSSحي ي اسع دام اعساليب اآلتية:
العوسطا احلسابية اعحنىافا العيارية ,ي تناد الاى ق ب العوسطا سع دام يليف العبايو اعحاد
يليف الس ا اعالري ا اص نبىز ال عو ال
( .)One-Way ANOVAيما اسع دم العقليف النور
تواجهه الدارس مو ن عن الساوو تعلمهيت رو بعد.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابلسؤال األول وهو :ما درجة رضا نزالء السجون يف املنطقة الشرقية امللتحقني بربانمج
بكالوريوس إدارة األعمال عن واقع التعليم عن بعد الذي يتم دراستهم من خالله ؟؟
ي حساص العوسطا احلسابية اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا العينة رلة الدرجة الالية للمنيياأب
رلة اعبعاد الاىرية ،يما هو موالح اجلد العايل:
جدول ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب الستجاابت العينة على الدرجة الكلية للمقياس وأبعاد الفرعية
الرقم

املتوسطات االحنرافات

احملور

الرتتيب

احلسابية

املعيارية

5

الىالا رو العنيوا

4.029

0.926

1

2

الىالا رو املعوم النيدم

3.979

0.946

2

3

الىالا رو ناام تدارا الععليت

3.971

0.933

3

4

الىالا رو املاالىيو

3.937

0.817

4

6

الىالا رو ا دما النيدمة

3.898

0.788

5

1

الىالا رو الربدمر الدراس

3.806

0.986

6

الدرجة الالية

3.934

0.771

تاهى نعا ر اجلد ( )5و درجة رالا الال للدارس (ن عن الساوو) رو ايع الععلييت رو بعد النطنية
الشىيية مو الملاة العىبية السعودية جان مبعوسك حسا ( )3.934احنىا معيار ( ،)0.771بنان رلة هذه
النعياة فإو رالا ن عن الساوو رو ايع الععلييت رو بعد جان بدرجة مىتاعة .تاهى نعا ر اجلد ( )5و رالا
الطًلص (ن عن الساوو) رو العنيوا مبعوسك حسا ( )4.029احنىا معيار ( )0.926بدرجة مىتاعة .مث
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رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو املعوم النيدم مبعوسك حسا ( )3.979احنىا معيار ( )0.946بدرجة
مىتاعة .تًله رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ناام تدارا الععليت مبعوسك حسا ( )3.971احنىا معيار
( )0.933بدرجة مىتاعة .مث رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو املاالىيو مبعوسك حسا ( )3.937احنىا
معيار ( )0.817بدرجة مىتاعة .تبعه رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ا دما النيدمة مبعوسك حسا
( )3.898احنىا معيار بدرجة مىتاعة .الىتبة اعالريا رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو الربدمر الدراس
مبعوسك حسا ( )3.806احنىا معيار ( )0.986بدرجة مىتاعة.
مياو تاسري لك الىالا الىتاع تع ما مينقه الععلييت للسا مو مف السعنيبف حي ي ده حباف للعغيري
ية تنابية جديدا ،فهو يىم مو الًل فىص
ميانهيت مو امعًلك اعد ا الى نة الًلزمة للمض يدما لق
الععليت ،الععىض عفاار جديدا ،يمله مس لية تعلمه ي د تع توفري فىوة الععبري رو الذا  ،يما يىم و
اف تغيري الوايو السلوك تعطور رلة الدم
ما يوفىه الععلييت مو د ا للقااظ رلة هذا العغيري اإلنا
الطويف لعقنييق الش ية الشمولية ،رليت ال عو ال يواجهها .يساردهيت الععلييت رلة ا ى مو ال ورا
النمطية للساوو نالا ياسية ماعاة جمهدا تعر ل اعى ال ىاع تع وورا تنابية نالا بيئة حيوية مماو و
ينيض فيها السا يثريا مو الويت اعنشطة الععلييت .يما و الععلييت ميهد الطىيق لنيدرا يثى سًلسة للعواوف
مع اآلالىيو السامهة اإلنابية اجملعمع السعنيبف.
تعاق هذه النعياة مع دراسة هي ر ( ) Heiser, 2007; Al Saif, 2007حي جان النعا ر
معدامل الطًلص مو ن عن الساو للععلييت لالية لعماينهيت مو تالاان معىن جديد فضف رلة حياهتيت ،رليت
الاى اعمنية الشددا ،ياو العقسو مو جهة ناىهيت ينعاو رلة اإلجناز اعيادمي  ،العقاي الثابىا،
اعاثر اإلنابية رلة ماهوم الذا احرتام الذا .
تعاق يض ا مع دراسة مايى آالى و ( )Meyer et al,2010لعىفة العقداي الاىص ال تواجه تنايذ
الربامر اعيادميية لا بعد الىحلة الثانوية ساوو الوعاي درست جوانب خمعلاة مهها :حمعوم الربدمر ،اعدان
الععليم  ،الوارد الععليمية الدريت حي جان النعا ر إبنابية الربدمر الناذ الذ اف فىوة عيعساص العىفة،
يعهيت مثف( :الشعور عسعنيًل  ،الدافعية للناامل ،الشعور
ارعرب ه الطًلص جتىبة يد تنا حسو مو
عحرتام مو يبف اآلالىيو ،اخنااض الشاًل السلويية ،يس النيدرا رلة اعلع ام لعايري السلويية الا و
الدراسية ،زايدا الثنية العقاي اعنضباط الذايت النضر ،يس مهارا اعت ا الىلبة اعخنىاط حماداث
مدر سة ،يس مهارا العااري النطني  ،الطموحا العليا...اخل.
النتائج املتعلقة برضا نزالء السجون عن الربانمج الدراسي:
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ي حساص العوسطا احلسابية اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا
( )6العايل:

العينة ،يما هو موالح جد

جدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لرضا نزالء السجون عن الربانمج الدراسي
العبـارة

الرقم

املتوسطات

االحنرافات

4.079

1.052

1

1.062

2
3

احلسابية

تدارا اعرما

املعيارية

الرتتيب

2

جودا بىدمر الباالوريوأب

1

تنوع النيىرا الععليمية

4.032

4

البساعة الى نة.

3.841

1.167

5

توفى احلماسة.

3.667

1.218

4

3

تلبية احعياجا الدارس .

3.413

1.421

5

الدرجة الكلية

3.806

0.986

تاهى نعا ر اجلد ( )6و رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو الربدمر الدراس جان مبعوسك حسا
( )3.806احنىا معيار ( ،)0.986بنان رلة هذه النعياة فإو رالا ن عن الساوو رو الربدمر الدراس
جان بدرجة مىتاعة.
تاهى نعا ر اجلد ( )6و يثى جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو الربدمر الدراس ياو "جودا
بىدمر الباالوريوأب تدارا اعرما " مبعوسك حسا ( )4.079احنىا معيار ( ،)1.052تًلها "تنوع
النيىرا الععليمية" مبعوسك حسا ( )4.032احنىا معيار ( ،)1.062مث "البساعة الى نة" مبعوسك حسا
( )3.841احنىا معيار ( .)1.167يما تاهى نعا ر اجلد السابق و يف جوانب رالا الطًلص (ن عن
الساوو) رو الربدمر الدراس ياو "تلبية احعياجا الدارس " جان بىالا معوسك ياو العوسك احلسا
لعلك الانيىا ( )3.413احنىا معيار (.)1.421
مياو تاسري لك تع جهود جامعة اإلمام ربدالىمحو بو في ف ممثلة بعمادا الععلييت رو بعد الععليت
تدارا اعرما لن عن الساوو حينيق رؤيعها نو الععلييت
اإللارت ين  ،ال سعت تع توفري بىامر للععلييت اجلامع
داا لإلوًلمل ،ف ممت بىاجمها الععليمية للععلييت رو بعد حبي يسعطيع ن عن الساوو تلني تعليميهيت د و العنييد
بعوامف ال ماو الااو ،هذه الي ا ا ا ص للربامر الععليمية انسامت مع تى الن عن ،انعاست رلة
رالاهيت الىتاع .يما و تاافى اجلهود الععا و ب رمادا الععلييت اإللارت ين الععليت رو بعد مع رمادا يليا
اجلامعة عالص يلية الدراسا العطبينيية الدمة اجملعمع ،رمادا اعت اع تنينية العلوما ياو له الد ر
اعيرب جنامل الربدمر مما انعاو رلة رالا الطًلص الىتاع.
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النتائج املتعلقة برضا نزالء السجون عن احملتوى املقدم:

لعىفة درجة رالا ن عن الساوو رو املعوم النيدم يت مو الًل الععلييت رو بعد ،ي حساص العوسطا
احلسابية اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا العينة ،يما هو موالح اجلد ( )7العايل:
جدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لرضا نزالء السجون عن احملتوى املقدم
املتوسطات

االحنرافات

1

مسعوم الادا العلمية.

4.032

1.016

1

2

جودا ت مييت املعوم الععليم .

4.000

1.107

2

3

الرتتيب النطني لوالورا الدر أب.

3.905

1.027

3

الدرجة الكلية

3.979

0.946

العبـارة

الرقم

احلسابية

املعيارية

الرتتيب

تاهى نعا ر اجلد ( )7و رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو املعوم النيدم جان مبعوسك حسا
( )3.979احنىا معيار ( ،)0.946بنان رلة هذه النعياة فإو رالا ن عن الساوو رو املعوم النيدم املعوم
النيدم جان بدرجة مىتاعة.
تاهى نعا ر اجلد السابق و يثى جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو املعوم النيدم ياو "مسعوم
الادا العلمية" مبعوسك حسا ( )4.032احنىا معيار ( ،)1.016مث "جودا ت مييت املعوم الععليم " مبعوسك
حسا ( )4.000احنىا معيار ( .)1.107يما تاهى نعا ر اجلد السابق و يف جوانب رالا الطًلص
(ن عن الساوو) رو املعوم النيدم ياو "الرتتيب النطني لوالورا الدر أب" مبعوسك حسا ( )3.905احنىا
معيار (.)1.027
مياو تاسري لك مبا يامت به رمادا الععليت اإللارت ين الععليت رو بعد لععا و مع يلية الدراسا العطبينيية
الدمة اجملعمع رمادا اعت اع تنينية العلوما بع مييت حمعوم تعليم يعيح العاارف احلنييني ب الطالب
النص ،لك مو الًل تواليح مهام الععليت فهمها اعسعناد رلة مبادئ الععليت الاعا العسلسف النطني الناسب
مع مسعوم العىفة يدرا الععلم  ،يف هذا جعف الطالب نشط ا سىيع اعسعاابة انعاو رلة رالاه الىتاع.
ختعلو هذه النعياة مع دراسة ( (Aheisibwe & Rukundo, 2017ال ار تع و الدارس
يعانوو مو العو الواد الدراسية.
النتائج املتعلقة برضا نزالء السجون عن نظام إدارة التعلم (البالك بورد):
لعىفة درجة رالا ن عن الساوو رو ناام تدارا الععليت (البًلك بورد) مو الًل الععلييت رو بعد ،ي حساص
العوسطا احلسابية اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا العينة ،يما هو موالح اجلد ( )8العايل:
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باالوريوأب تدارا اعرما الطبق نسلوص الععلييت رو بعد ال عو ال تواجههيت مو جهة ناىهيت
جدول ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لرضا نزالء السجون عن نظام إدارة التعلم (البالك بورد)
املتوسطات

االحنرافات

2

فارلية اسع دام ناام (البًلك بورد) لععلييت رو بعد

4.127

1.024

1

1

سهولة الععامف مع ناام (البًلك بورد(

4.095

1.058

2

4

سهولة ترسا الواجبا .

3.937

1.045

3

3

عىينية يميف املاالىا سهلة بسيطة

3.857

1.120

4

5

توفى فىص يافية للمنايشة ب الدارس

3.841

1.096

5

الدرجة الكلية

3.971

0.933

العبـارة

الرقم

احلسابية

املعيارية

الرتتيب

تاهى نعا ر اجلد ( )8و رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ناام تدارا الععليت (البًلك بورد) جان مبعوسك
حسا ( )3.971احنىا معيار ( ،)0.933بنان رلة هذه النعياة فإو رالا ن عن الساوو رو ناام تدارا
الععليت (البًلك بورد) جان بدرجة مىتاع ،يذلك رلة مجيع فنيىا هذا اجملا .
تاهى نعا ر اجلد ( )8و يثى جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ناام تدارا الععليت (البًلك
بورد) ياو "فارلية اسع دام ناام (البًلك بورد) لععلييت رو بعد" مبعوسك حسا ( )4.127احنىا معيار
( ،)1.024تًلها "سهولة الععامف مع ناام (البًلك بورد(" مبعوسك حسا ( )4.095احنىا معيار
( ،)1.058مث "سهولة ترسا الواجبا " مبعوسك حسا ( )3.937احنىا معيار ( .)1.045يما تاهى
نعا ر اجلد السابق و يف جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ناام تدارا الععليت (البًلك بورد) ياو "توفى
فىص يافية للمنايشة ب الدارس " مبعوسك حسا ( )3.841احنىا معيار (.)1.096
تهى النعا ر و الطًلص يناى و تع ناام البًلك بورد يأداا تعليمية فعالة مايدا ،مياو تاسري هذه
النعياة تع و ناام البًلك بورد بسيك االح لسع دميه ي ت ميمة لياوو جذا ا للطلبة حما ا رلة اسع دامه،
رلما و هناك تدريب يعلنياه الدارس رلة اسع دام الناام الععامف معه باعالية بداية اعلعقاق لربدمر،
يذلك الدريت الاين مو يبف الشىف سىرة معاجلة اعرطا مو يبف رمادا الععلييت رو بعد الععليت اإللارت ين،
ذا اعسع دام ال قيح الاا لناام البًلك بورد نعاو رلة حب رالا الدارس الىتاع ،هذا يعوافق مع ما
جان به دراسا (رمى2017 ،؛ اجلىامل )2011 ،نو اسع دام تطبيق ) ) Black boardياو فعاعا تنمية
اعجتاها حنو الععليت اإللارت ين.
النتائج املتعلقة برضا نزالء السجون عن املدرسني:
لعىفة درجة رالا الطًلص الدارس مو ن عن الساوو رو الدرس ي حساص العوسطا
اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا

العينة ،يما هو موالح
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جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لرضا نزالء السجون عن املدرسني
الرقم
5

العبـارة

املتوسطات

االحنرافات

4.000

0.950

1

3.968

0.967

2

0.831

3
3

احلسابية

يدرا سعا النيىر مو اسع دام العنينيا .

3

تنويع سعا النيىر

2

فارلية ىمل سعا النيىر

3.952

4

تاارف سعا النيىر مع الدارس

3.952

0.958

6

العشايع الاا مو سعا النيىر للطلبة.
رمت ُّاو سعا النيىر مو الادا العلمية

3.952

0.961

3

3.921

0.921

6

3.810

1.090

7

3.937

0.817

1
7

عىق العدريو

املعيارية

الرتتيب

توفري تغذية راجعة (ت قيح الدرأب تجا
لألوح).

الدارس

الدرجة الكلية

تعديلها تر ادهيت

تاهى نعا ر اجلد ( )9و رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو الدرس جان مبعوسك حسا ()3.937
احنىا معيار ( ،)0.817بنان رلة هذه النعياة فإو رالا ن عن الساوو رو الدرس جان بدرجة مىتاعة
يذلك رو مجيع فنيىا هذا اجملا .
تاهى نعا ر اجلد السابق و يثى جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو الدرس ياو "يدرا سعا
النيىر مو اسع دام العنينيا " مبعوسك حسا ( )4.000احنىا معيار ( ،)0.950تًلها "تنويع سعا النيىر
عىق العدريو" مبعوسك حسا ( )3.968احنىا معيار ( .)0.967يما تاهى نعا ر اجلد السابق و
يف جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو الدرس ياو "توفري تغذية راجعة (ت قيح الدرأب تجا الدارس
تعديلها تر ادهيت لألوح) " مبعوسك حسا ( )3.810احنىا معيار (.)1.090
مياو تاسري لك لمي ا الدرس ال هل مو يلية الدراسا العطبينيية الدمة اجملعمع ما ينيوموا به مو
منايشة ملعوم النيىر الطى مل ،تنيدا مًلحاا حو تنيدم الدارس  ،ما ينيدموه مو مساردا للطًلص رلة
الع طيك للعمف العقاي  ،اع ىا رلة مشاريعهيت ،يذلك الدراية العىفة لوسا ك السع دمة الربدمر يف
هذا رطة الدارس رالا مىتاع رو الدرس .
النتائج املتعلقة برضا نزالء السجون عن التقومي (الواجبات ،االختبارات الفصلية والنهائية):
لعىفة درجة رالا الدارس مو ن عن الساوو رو العنيوا (الواجبا  ،اعالعبارا الا لية النها ية) مو
الًل الععلييت رو بعد ،ي حساص العوسطا احلسابية اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا العينة ،يما هو
موالح اجلد ( )10العايل:
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جدول ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لرضا نزالء السجون عن التقومي (الواجبات ،االختبارات الفصلية والنهائية)
املتوسطات

االحنرافات

4

آليا توزيع الدرجا

4.175

0.908

1

5

تنيوا دان الطًلص راد موالور

4.016

0.942

2

4.000

1.078

3

1.114

4
5

العبـارة

الرقم

احلسابية

تنييييت الدارس

املعيارية

3

تنوع اعساليب السع دمة

2

الشمو

3.984

1

السعوم

3.968

1.107

الدرجة الكلية

4.029

0.926

الرتتيب

تاهى نعا ر اجلد ( )10و رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو العنيوا (الواجبا  ،اعالعبارا الا لية
النها ية) جان مبعوسك حسا ( )4.029احنىا معيار ( ،)0.926بنان رلة هذه النعياة فإو رالا ن عن
الساوو رو العنيوا (الواجبا  ،اعالعبارا الا لية النها ية) جان بدرجة مىتاعة ،يذلك رو مجيع فنيىا هذا
اجملا .
تاهى نعا ر اجلد السابق و يثى جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو العنيوا (الواجبا ،
اعالعبارا الا لية النها ية) ياو "آليا توزيع الدرجا " مبعوسك حسا ( )4.175احنىا معيار
( ،)0.908مث "تنيوا دان الطًلص راد موالور " مبعوسك حسا ( )4.016احنىا معيار (،)0.942
مث "تنوع اعساليب السع دمة تنييييت الدارس " مبعوسك حسا ( )4.000احنىا معيار ( .)1.078يما
تاهى نعا ر اجلد السابق و يف جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو العنيوا (الواجبا  ،اعالعبارا
الا لية النها ية) ياو "السعوم" مبعوسك حسا ( )3.968احنىا معيار (.)1.107
مياو تاسري لك تع ما يعيت تنيدميه مو تنييييت راد موالور رر رس رخ لدم الدارس العشايع اععمئناو
بشأو يدراهتيت ر رح رس رو مو تااريهيت الننيد حو رملهيت مما زاد مو درجة رالاهيت.
النتائج املتعلقة برضا نزالء السجون عن اخلدمات املقدمة هلم:
لعىفة درجة رالا الدارس مو ن عن الساوو رو ا دما النيدمة يت ،ي حساص العوسطا احلسابية
اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا العينة ،يما هو موالح اجلد ( )11العايل:
جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لرضا نزالء السجون عن اخلدمات املقدمة

الرقم
7

العبـارة

املتوسطات

االحنرافات

4.111

0.986

1

4.079

0.939

2

0.950

3

0.982

4

احلسابية

سهولة الووو لبوابة الععلييت رو بعد

8

اعماو ا

9

الومل اعنامة توفري دليف مسع دم يوالح عىينية اعسع دام

4.032

تناسب ردد جه ا احلاسب مع ردد الدارس

3.937

2

ووية (محاية لبياديت اوة(
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العبـارة

الرقم

املتوسطات

االحنرافات

3.905

1.027

5

1.070

6
7

احلسابية

العامف

املعيارية

الرتتيب

11

مدم وًلحية جه ا احلاسب السع دمة

3

جودا الدما الدريت الاين للطلبة

3.873

1

مسعوم اإلر اد اعيادمي

3.841

1.181

10

اسعاابة ناام الدريت الساندا رند رفع

3.840

1.096

8

5

جودا تدريب الدارس رلة بىامر الععليت

3.778

1.007

9

4

توفى تدريب للطلبة رلة بىامر الععلييت رو بعد

3.746

1.092

10

6

سىرة اسعاابة اإلنرتنت

3.730

1.081

11

الدرجة الكلية

3.898

0.788

اسعاسار

اوم

تاهى نعا ر اجلد ( )11و رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ا دما النيدمة جان مبعوسك حسا
( )3.898احنىا معيار ( ،)0.788بنان رلة هذه النعياة فإو رالا ن عن الساوو رو ا دما النيدمة
جان بدرجة مىتاعة ،يذلك رو مجيع فنيىا هذا اجملا .
تاهى نعا ر اجلد السابق و يثى جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ا دما النيدمة ياو
"سهولة الووو لبوابة الععلييت رو بعد" مبعوسك حسا ( )4.111احنىا معيار ( ،)0.986تًلها " اعماو
ا ووية (محاية لبياديت اوة(" مبعوسك حسا ( )4.079احنىا معيار ( ،)0.939مث " الومل اعنامة
توفري دليف مسع دم يوالح عىينية اعسع دام" مبعوسك حسا ( )4.032احنىا معيار ( .)0.950يما
تاهى نعا ر اجلد السابق و يف جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) رو ا دما النيدمة ياو "سىرة
اسعاابة اإلنرتنت" مبعوسك حسا ( )3.730احنىا معيار (.)1.081
مياو تاسري لك الىالا الىتاع تع جودا ا دما الععليمية العنينية النيدمة مو رمادا الععلييت رو بعد،
اإلماانيا ال فىهتا مو دريت ت ىا معابعة لععا و مع رمادا اعت اع تنينية العلوما  ،فلنيد سعت
العمادا تدارا الساوو تع ترادا أتهيف العامف عسعيعاص رددا يرب مو اعجه ا الطًلص .متديد فرتا الدالو
للمعمف للسانان تع يت عو فرتا وباحية مسا ية .منح منسني الساوو) معى (رلة ناام اجلامعة
عسع دامه النينوا الىمسية للعواوف .تاعيف مساحة خت ينية للطاص مىتبطة حبسا هتيت اإللارت نية حلاظ ملاا
الواجبا  ،اعالعبارا عسعاما ا عحني ا .تدريب الشىف الطًلص رل يياية الععامف مع احلاسب اآليل نامة
الععليت اإللارت ين .يف هذه اإلجىانا ياو مو أالا رالا الطًلص الىتاع رو ا دما النيدمة يت.
ختعلو هذه النعياة مع دراسة ( (Aheisibwe & Rukundo, 2017ال ار تع و الطلبة
يعانوو العو البنية العقعية جتهي ا الاعبة السيئة.
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النتائج املتعلقة برضا نزالء السجون العام عن التعليم عن بعد (االنطباع العام):
ي حساص العوسطا احلسابية اعحنىافا العيارية الرتتيب عسعاا العينة ،يما هو موالح جد
( )12العايل:
جدول ( )12املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لرضا نزالء السجون العام عن التعليم عن بعد (االنطباع العام):
املتوسطات

االحنرافات

4

عىينية الععلييت رو بعد مناسب لاى احلالية

4.270

0.884

1

3

عىينية الععلييت رو بعد ممععة.

4.063

0.982

2

2

عىينية الععلييت رو بعد افنيت تويعايت

3.841

1.081

3

1

عىينية الععلييت رو بعد ساردتين رلة فهيت املعوم.

3.794

1.065

4

الدرجة الكلية

3.992

0.861

العبـارة

الرقم

احلسابية

املعيارية

الرتتيب

تاهى نعا ر اجلد ( )12و رالا الطًلص (ن عن الساوو) العام رو الععلييت رو بعد جان مبعوسك حسا
( )3.992احنىا معيار ( ،)0.861بنان رلة هذه النعياة فإو رالا ن عن الساوو العام رو الععلييت رو بعد
جان بدرجة مىتاعة ،يذلك رو مجيع فنيىا هذا اجملا .
تاهى نعا ر اجلد السابق و يثى جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) العام رو الععلييت رو بعد ياو
"عىينية الععلييت رو بعد مناسب لاى احلالية" مبعوسك حسا ( )4.270احنىا معيار ( ،)0.884تًلها
"عىينية الععلييت رو بعد ممععة" مبعوسك حسا ( )4.063احنىا معيار ( ،)0.982مث "عىينية الععلييت رو بعد
افنيت تويعايت" مبعوسك حسا ( )3.841احنىا معيار ( .)1.081يما تاهى نعا ر اجلد السابق و يف
جوانب رالا الطًلص (ن عن الساوو) العام رو الععلييت رو بعد ياو "عىينية الععلييت رو بعد ساردتين رلة فهيت
املعوم" مبعوسك حسا ( )3.794احنىا معيار (.)1.065
مياو تاسري لك و السانان لديهيت د افع اتية لًلخنىاط اسع دام الامبيوتى اإلنرتنت لواولة
دراساهتيت اعيادميية انان جودهيت الساو رلبة لععليت مهارا جديدا اعخنىاط د را الععلييت رو بعد
النيدمة الساوو للق و رلة تا و بعد الساو يعاق لك مع دراسة ()Al Saif, 2007
النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين وهو :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05
بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة رضاهم عن برامج التعليم عن بعد لنزالء السجون يف املنطقة
الشرقية واليت تعزى للمتغريات التالية( :العمر ،احلالة االجتماعية ،مدة احملكومية ،مقر السجن)؟
هل خيتلف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف العمر:
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للععى رلة دعلة الاى ق ي حساص اسع دام االعبار ( )Kruskal-Wallisللعينا السعنيلة ،لك
بسبب وغى حايت العينة ،يما هو موالح

اجلد العايل:

جدول ( )13داللة الفروق يف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف العمر
العمر

متوسط الرتب

قيمة كا)Chi-Square( 2

درجات احلرية

مستوى الداللة

احملور

يف مو  23سنة

29.78

0.29

3

0.962

مو  23- 29سنة

32.94

مو  35- 30سنة

31.03

 36سنة فأيثى

33.08

يف مو  23سنة

33.61

مو  23- 29سنة

31.36

مو  35- 30سنة

34.38

 36سنة فأيثى

28.75

يف مو  23سنة

31.22

مو  23- 29سنة

36.2

مو  35- 30سنة

26.91

 36سنة فأيثى

31.04

يف مو  23سنة

35.72

مو  23- 29سنة

34.28

مو  35- 30سنة

28.47

 36سنة فأيثى

29.46

يف مو  23سنة

33.28

العنيوا (الواجبا  ،اعالعبارا الا لية

مو  23- 29سنة

30.12

النها ية)

مو  35- 30سنة

33.88

 36سنة فأيثى

32.29

يف مو  23سنة

31.56

مو  23- 29سنة

33.06

مو  35- 30سنة

31.88

 36سنة فأيثى

30.29

يف مو  23سنة

33.11

مو  23- 29سنة

33.44

مو  35- 30سنة

31.41

 36سنة فأيثى

29

الربدمر الدراس

املعوم النيدم

ناام تدارا الععليت (البًلك بورد)

الدرس

ا دما النيدمة

اعنطباع العام

0.791

2.71

1.652

0.5

0.195

0.54

3

3

3

3

3

3

0.852

0.439

0.648

0.919

0.978

0.911

يعب مو اجلد ( )13ردم جود فى ق ا دعلة تح ا ية ( )α≤ 0.05رالا ن عن الساوو رو
ايع الععلييت رو بعد الععلق الربدمر الدراس  ،املعوم النيدم ،ناام تدارا الععليت (البًلك بورد) ،الدرس  ،العنيوا،
ا دما النيدمة ،اعنطباع العام العًل العمى.
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مو هنا يعضح و معغري العمى ليو له اى رلة جها ناى فىاد رينة الدراسة مسعوم الىالا ،او
مسعوم الىالا جان مىتاع ا معنيار جلميع الائا العمىية اعربعة ،مياو تاسري لك بىلبة مجيع الن عن الشديدا
الععليت تيما الدراسة رلة االعًل مسعوايهتيت العمىية.
هل خيتلف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف احلالة االجتماعية؟
للععى رلة دعلة الاى ق ي حساص اسع دام االعبار ماو تين ( )Mann-Whitneyللعينا السعنيلة،
لك بسبب وغى حايت العينة ،يما هو موالح اجلد العايل:
جدول ( )14داللة الفروق يف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف احلالة االجتماعية

احملور
الربدمر الدراس
املعوم النيدم
ناام تدارا الععليت
(البًلك بورد)
الدرس
العنيوا (الواجبا ،
اعالعبارا الا لية
النها ية)

ا دما النيدمة
اعنطباع العام

احلالة

متوسط

جمموع

االجتماعية

الرتب

الرتب

قيمة مان وتين

()Mann-Whitney

()Wilcoxon

رص

33.86

1659

252

357

مع

25.5

357

رص

34.14

1673

مع

24.5

343

رص

34.42

1686.5

مع

23.54

329.5

رص

33.68

1650.5

مع

26.11

365.5

رص

33.58

1645.5

مع

26.46

370.5

رص

33.13

1623.5

مع

28.04

392.5

رص

32.57

1596

30

420

مع

238
224.5
260.5
265.5
287.5
315

قيمة ولكيكسون

343
329.5
365.5
370.5
392.5
420

قيمة Z

-1.512
-1.766
-1.973
-1.378
-1.296
-0.92
-0.469

مستوى
الداللة
0.131
0.077
0.048
0.168
0.195
0.358
0.639

يعب مو اجلد ( )14ردم جود فى ق ا دعلة تح ا ية ( )α≤ 0.05رالا ن عن الساوو رو
ايع الععلييت رو بعد رو مجيع جماعته ه (:الربدمر الدراس  ،املعوم النيدم ،الدرس  ،العنيوا ،ا دما النيدمة،
اعنطباع العام) العًل احلالة اعجعمارية ما ردا اجملا الععلق بناام تدارا الععليت (البًلك بورد) ،يانت الاى ق
ل از الع اص.
مو هنا نسعنعر و معغري احلالة اعجعمارية ليو له اى رلة جها ناى فىاد رينة الدراسة ما ردا ما
يععلق رلة البًلك بورد ،مياو تاسري الىالا الىتاع العنيارص لدم رينة الدراسة رلة االعًل حالعهيت اعجعمارية
اجملا
نو مجيع الطًلص لديهيت يابلية لعغيري منك حياهتيت العقو تع دأب دجق مايديو .ما اعالعًل
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الععلق بناام تدارا الععليت (البًلك بورد) يانت الاى ق ل از الع اص فيماو تاسريه عهعمام اعيرب للع اص لعنينية
العانولوجيا حب تعلمها اسع دامها هذه ا ربا انعاست رلة رالا يرب

هذا اجملا .

هل خيتلف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف مدة احملكومية؟
للععى رلة دعلة الاى ق ي حساص اسع دام االعبار ( )Kruskal-Wallisللعينا السعنيلة ،لك
بسبب وغى حايت العينة ،يما هو موالح اجلد العايل:
جدول ( )15داللة الفروق يف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف مدة احملكومية

احملور
الربدمر الدراس

املعوم النيدم

ناام تدارا الععليت (البًلك بورد)

الدرس

العنيوا (الواجبا  ،اعالعبارا
الا لية النها ية)

ا دما النيدمة

اعنطباع العام

متوسط

قيمة كاChi-( 2

يف مو  6سنوا

34.4

1.916

مو  10-7سنوا

26.91

يثى مو  10سنوا

32.42

يف مو  6سنوا

35.03

مو  10-7سنوا

27.47

يثى مو  10سنوا

29.83

يف مو  6سنوا

35.54

مو  10-7سنوا

27.18

يثى مو  10سنوا

28.79

يف مو  6سنوا

35.84

مو  10-7سنوا

27.71

يثى مو  10سنوا

27.21

يف مو  6سنوا

33.25

مو  10-7سنوا

28.85

يثى مو  10سنوا

32.92

يف مو  6سنوا

33.09

مو  10-7سنوا

28.53

يثى مو  10سنوا

33.83

يف مو  6سنوا

34.16

مو  10-7سنوا

29.18

يثى مو  10سنوا

29.88

مدة احملكومية

الرتب

)Square

2.208

2.856

3.311

0.705

0.853

1.065

درجات احلرية
2

2

2

2

2

2

2

مستوى
الداللة

0.384

0.332

0.241

0.191

0.703

0.653

0.587

يعب مو اجلد ( )15ردم جود فى ق ا دعلة تح ا ية ( )α≤ 0.05رالا ن عن الساوو رو
ايع الععلييت رو بعد الععلق الربدمر الدراس  ،املعوم النيدم ،ناام تدارا الععليت (البًلك بورد) ،الدرس  ،العنيوا،
ا دما النيدمة ،اعنطباع العام العًل مدا املاومية.
مو هنا نسعنعر و معغري مدا املاومية ليو له اى رلة جها ناى فىاد رينة الدراسة ،مياو ترجاع
لك تع و مجيع الن عن رلة االعًل مدا حماوميعهيت لديهيت الدافعية العغلب رلة تى البيئة السع لإلجناز.
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هل خيتلف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف مقر السجن؟
للععى رلة دعلة الاى ق ي حساص اسع دام االعبار ( )Kruskal-Wallisللعينا السعنيلة ،لك
بسبب وغى حايت العينة ،يما هو موالح اجلد العايل:
جدول ( )16داللة الفروق يف رضا الطالب (نزالء السجون) عن واقع التعليم عن بعد ابختالف مقر السجن

احملور
الربدمر الدراس

املعوم النيدم

ناام تدارا الععليت (البًلك بورد)

الدرس

العنيوا (الواجبا  ،اعالعبارا
الا لية النها ية)

ا دما النيدمة

اعنطباع العام

متوسط

قيمة كاChi-( 2

الدمام

33.92

0.732

ا رب

28.65

النيطيو

31.73

الدمام

33.94

ا رب

30.31

النيطيو

30.81

الدمام

31.67

ا رب

35.54

النيطيو

30.44

الدمام

32

ا رب

30

النيطيو

33.08

الدمام

32.71

ا رب

31.38

النيطيو

31.56

الدمام

33.85

ا رب

31.96

النيطيو

30.02

الدمام

32.29

ا رب

30.12

النيطيو

32.71

مقر السجن

الرتب

)Square

0.521

0.677

0.244

0.069

0.546

0.185

درجات احلرية
2

2

2

2

2

2

2

مستوى
الداللة

0.694

0.771

0.713

0.885

0.966

0.761

0.912

يعب مو اجلد ( )16ردم جود فى ق ا دعلة تح ا ية ( )α≤ 0.05رالا ن عن الساوو رو
ايع الععلييت رو بعد الععلق لربدمر الدراس  ،املعوم النيدم ،ناام تدارا الععليت (البًلك بورد) ،الدرس  ،العنيوا،
ا دما النيدمة ،اعنطباع العام العًل منيى الساو.
مو هنا نسعنعر و معغري منيى الساو ليو له اى رلة جها ناى فىاد رينة الدراسة ،مياو تاسري
ارتااع رالا الن عن رلة الىليت مو االعًل منيى الساو تع تشابه ا دما الدريت النيدم لن عن الساوو مجيع
منيىاهتيت .حي ي خت يص يف منيى مشى

يادمي للطًلص مو الالية لعابعة حاعهتيت اعيادميية اختا الًلزم
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مس

نااما تر ادهيت مبا يل م .توفري ح
اعيادمي للناى حاعهتيت اختا النيىارا الناسبة.

اجعمار للناى

يضاايهيت معاجلعها العواوف مع الشى

النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث وهو :ما أبرز الصعوابت اليت تواجهه الدارسني من نزالء السجون يف
تعلمهم عن بعد.
توولت النعا ر تع و بىز ال عو
ال عو العالية:

ال تواجهه الدارس مو ن عن الساوو

تعلمهيت رو بعد ه

الصعوابت اليت تواجه نزالء السجون يف القبول بربانمج البكالوريوس

اجهعهيت يبو يت بربدمر الباالوريوأب يانت نسبعهيت
لالبية الدارس ع ند و هناك وعو
 ،%86ررب آالى و نسبعهيت  %2نو هناك يلة النيارد الشالىا بربدمر باالوريوأب (تدارا اعرما ) حي
ار تع لك الن يف مل ت " يلة الشوالى الاىاس " .ما بنيية الدارس فنيد
الت م در يلق لديهيت .حي
اعنامة ،الناىا الذاتية السلبية يواليت سانان .يد
البداية فنيك متثلت جهف الدارس
يانت ال عو
ررب رو لك الن يف ث "اجلهف بعض اعنامة".
الصعوابت اليت تواجه نزالء السجون يف تسجيل املقررات:

تسايف النيىرا ؛ مىد لك عو اجلامعة تعوع
تو ما نسبعه  %82مو الدارس ع ند و وعو
بداية يف ف ف ،يد ررب لك الن يف مل ت " ع توجد مشايف حي تعيت مو
هذه الهمة تنيوم بعسايف النيىرا
يبف اجلامعة" .لاو هناك بعض الدارس ررب و هناك ردم معىفة عىق تسايف النيىرا  ،إلالافة تع ردم
النيدرا رلة العواوف مع السال لطلب الساردا تالافة الواد ،ررب رو لك الن يف ث" ما احد يساردين
تالافة الواد ع رى ييو ع رى ييو تواوف مع الس ل " ،يما و هناك العو إلنرتنت انعاو
رلة النيدرا رلة رؤية اجلد الذ ي ارعماده للطلبة يد ررب لك الن يف ص د "ع يوجد نت الساو ع
مياو العشيك ع اجلدا " ،دهيك رو اليق الويت اعنشغا زاليت اعالعبارا .
تعوافق هذه النعياة ج يا مع نعا ر دراسة يف مو هارا يلينر ( )Hara & Kling,1999ال ح ى
الععلييت رو بعد اًلث م ادر ه  :رضوم جود رد د فعف سىيعة،
هيت ال عو ال تواجه الدارس
لموض الععليميا رلة باة اإلنرتنت ،الشايف العنينية.
الصعوابت اليت تواجه نزالء السجون أثناء الدراسة:
لنيد ررب  %74مو الدارس رلة نه ع يوجد هناك وعو انان مىحلة الدراسة ،ررب آالى و نو
بيئة الساو لري مناسبة م هلة للدراسة ،فهناك العو سىرة اإلنرتنت ،يذلك اليق الويت لشاهدا
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املاالىا السالة بشاف د ر  ،ررب رو لك الن يف ص "اليق الويت حلضور املاالىا السالة" ،ردم
النيدرا رلة العواوف مع الدرأب مبا ىا ،يما و هناك يلة دراية تتنياو لهارا احلاسب اآليل لدم الدارس  ،ررب
احلاسب"
رو لك الن يف ث " يلة معىف
تعاق هذه الدراسة مع ما توولت تليه دراسة هار و ( )2011ال رود هيت معويا تعلييت السانان
ه النيىارا اإلدارية ،تع المارسا اع الاع الدااللية للساوو .تعاق يض ا مع دراسة (2017
ار تع و الدارس يعانوو مو حمد دية الويت للمىاجعة تىاييت
 (Aheisibwe & Rukundo,ال
الهام الدراسية ،البنية العقعية.
ار تع و معويا الععلييت اإللارت ين
االعلات هذه الدراسة مع دراسة احلى ( )2017ال
مجيع اجملاع (معويا مععلنية لعاهي ا  ،معويا مععلنية
الساوو يانت مىتاعة مو جهة ناى الوتا
لوتا  ،معويا مععلنية لسانان ،معويا مععلنية إلدارا).
الصعوابت اليت يتوقع نزالء السجون مواجهتها بعد التخرج من اجلامعة:
لالبية الدارس نسبعهيت  %87ع يى و و هناك وعو مياو و تواجههيت بعد الع ى مو اجلامعة ،ما
النيطاع ا اص
بنيية الدارس فلديهيت هواجو تعمثف تماانية ح و يت رلة تياة سوانا لنيطاع احلاوم
ررب رو لك الن يف ت " ما تا و حاومية ع ىيا " ،يذلك يلق مو ردم تطبيق ما ي تعلمه ،لك
بسب ردم يبو الشهادا ،يذلك هاجو بعدم النيدرا رلة تيما الدراسا العليا مسعنيبًلا .ررب رو لك
الن يف ت "تيما الدراسا العليا" .
مياو تل يص هيت النعا ر الععلنية لس ا السابع هو :ما بىز ال عو ال تواجهه الدارس مو ن عن
الساوو تعلمهيت رو بعد .ما يل :
تعليت رو بعد سوانا مىحلة النيبو
 .1لالبية الدارس مو ن عن الساوو ع يى و و هناك وعو
انان الدراسة بعد الع ى ).
تسايف النيىرا
 .2ردم هلية الااو اعجوان السيئة داالف الساو.
 .3ردم العىفة اسع دام احلاسب اآليل العنينيا الاوة بداية اعلعقاق لربدمر.
 .4اليق الويت العو اإلنرتنت ،ع يعيح اععًلع رلة النيىرا بشاف يا .
السال .
 .5ع يوجد تواوف مبا ى مع الدرس
 .6يلة النيارد الشالىا بىدمر تدارا اعرما .
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 .7تهى هيت هواجو يلنيهيت ه ردم اعررتا بشهاداهتيت اجلامعية ردم النيدرا رلة احل و رلة تياة
تيما الدراسا العليا.
توصيات الدراسة:
مو الًل ما تنا لعه الدراسة بشنييها الناى اليداين مو حما ر ما ساى رنه مو نعا ر مياو عىمل
العوويا العالية:
 .1تيامة سبوع يضري للطلبة اللعقني عحنيا بربامر الباالوريوأب لععىياهيت سع دام احلاسب اآليل
اإلنرتنت اسع دم الربيد اإللارت ين ،تدريبهيت بشاف يا رلة اسع دام د ا الععلييت اإللارت ين (البًلك
بورد).
ة للمذايىا ،فعح الك ساالو مياو الدارس مو العواوف مع مدرسيهيت السال
 .2زايدا اع يا ال
لإلجابة رو اسعاساراهتيت ،مع اعهعمام ب ايدا سىرة اإلنرتنت.
 .3الع سياسا االقة خب وص هادا م هًل الدارس ا ىن تطمئنهيت إبماانية احل و رلة
تياة مسعنيبلية النيدرا رلة تيما الدراسا العليا.
مراجع الدراسة:

بو سيو ،ملك ،العمى  ،ميو ).( 2017( .منو منيرتمل لعطويى بىامر الععليت رو بعد اجلامعا اعردنية
الون الشاًل ال تواجهها ،رسالة ماجسعري لري منشورا .اجلامعة ا امشية ،ال ريان.
اتبرتيية ،فاعمة .)2018( .جتىبة الععلييت رو بعد ال سسا العنيابية اجل ا ىية .جملة احلامة للدراسا الرتبوية
الناسية :م سسة ينوز احلامة للنشى العوزيع ،ع124 - 138. ، 13

اجلىامل ،ربد الهد  .)2011( .اجتاها علبة اجلامعة اعردنية حنو اسع دام بىجمية بًلك بورد )(Blackboard
تعلمهيت  .دراسا  -العلوم الرتبوية :اجلامعة اعردنية  -رمادا البق العلم  ،مر  38ملقق ،

1293 - 1304.
احلى  ،دع  .)2017( .معويا اسع دام الععليت اإللارت ين ساوو الملاة العىبية السعودية مو جهة ناى
الوتا .الااى الشىع  :النييادا العامة لشىعة الشارية  -مىي حبوث الشىعة ،(103( ,26 ،ص – 53
.97
نيديح ،فادية .)2019( .اجلودا النورية م سسا الععليت رو بعد الرتبوية :الععلييت اإللارت ين الععلييت رو بعد.
رسالة العليت :زارا الرتبية الععلييت  -تدارا الع طيك البق الرتبو  ،مر ,56ع.129 - 126 ، 1,2
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الععليت الاعومل الععليت رو بعد .الثنيافة العنمية :مجعية الثنيافة

الع ام ،ميسيت .)2015( .الماو اجلودا النورية
مو جف العنمية ،أب ,15ع.24 - 1 ، 88
رمى ،ر الة ال عيب ،زهىه .)2017( .فارلية اسع دام تطبيق بًلك بورد للععليت الننيا ( Black Board
)  Mobile Learnتنمية اعجتاها حنو الععليت اإللارت ين الننيا لدم عالبا جامعة جنىاو .اجمللة
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الرتبوية الد لية الع
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