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مقدمة : 

حظيت ق�سايا التعليم اجلامعي باهتمام وا�سع من الباحثني والدار�سني و�سانعي ال�سيا�سة واحتلت موقعًا متميزًا يف اأجنده العمل ال�سيا�سي   

ال�سيا�سية وبيانات  القيادات  التعليم يف خطابات  العامل، وانعك�س االهتمام مب�سكالت  الب�سرية يف  الق�سايا وحمورًا رئي�سًا للتنمية  اأهم  لكونها من 

احلكومات يف دول العامل املختلفة، وكذلك على �سعيد العديد من املوؤمترات العاملية.

�سناعة  م�ستوى  على  العايل  التعليم  ق�سايا  بتناول  تتاأتى  التطوير  اأجل  من  التعليم  لق�سايا  ال�سحيحة  املعاجلة  اأن  جند  فاح�سة  وبنظرة   

ال�سيا�سة العامة والتي تعد امل�سدر الرئي�س للتخطيط الأهداف التعليم وو�سع اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لتطويره.

لذا فاإن تطوير اأداء موؤ�س�سات اجلامعة يقت�سي وجود اأ�س�س وا�سحة ومنهجية ليكون االجتاه دائمًا نحو االأف�سل، فالع�سوائية يف االأداء وعدم   

اإتباع معايري حمددة وا�سحة يوؤدي اإىل �سعود اأداء موؤ�س�سات اجلامعة املختلفة يف فرتة وهبوطه يف فرتة اأخرى. 

وغري خاف اأن ما ن�سهده اليوم من تطور يف تكنولوجيا االت�ساالت وتقنية املعلومات وانت�سار ا�ستخدام احلا�سب االآيل واالإنرتنت ، يدفع الكثري   

من املجتمعات يف اجتاه تبني التعلم االلكرتوين يف التعليم. فقد اأ�سبح قطاع التعليم مطالبا بالبحث عن اأ�ساليب جديدة لتقدمي خدمة التعليم جليل 

جديد يطلق عليه »اجليل الرقمي«. 

اإن التعلم االلكرتوين هو طريقة للتعليم با�ستخدام اآليات االت�سال احلديثة كاحلا�سوب و ال�سبكات و الو�سائط املتعددة وبوابات االإنرتنت   

من اأجل اإي�سال املعلومات للمتعلمني باأ�سرع وقت واأقل كلفة وب�سورة متكن من اإدارة العملية التعليمية و�سبطها وقيا�س وتقييم اأداء املتعلمني، يف 
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الوقت الذي ي�ساعد اجلامعة يف تقدمي خدماتها الأكرب قدر ممكن من قطاعات املجتمع، واإيجاد فر�س وا�سعة للدرا�سة عن بعد ون�سر العلم واملعرفة يف 

املجتمع لتحقيق الرقي والرفاهية والتقدم. 

الطالب  اأعداد  الكبري يف  النمو  بعد ملواجهة  والتعلم عن  االإلكرتوين  التعليم  اإن�ساء عمادات  اأن اجلامعات حتر�س على  االجتاه جند  ويف هذا   

الراغبني يف الدرا�سة من بعد، ملالءمتها لظروفهم الزمانية واملكانية، واالجتماعية . 

وبالنظر اإىل عمادة التعليم االإلكرتوين والتعلم عن بعد بجامعة املجمعة، جند اأنها مل تاأل جهدًا يف حماولة الرقي بخدماتها لتكون متوافقة مع   

املهام التي من اأجلها اأن�سئت.

اأ�س�س �سحيحة لتطوير برنامج درا�سي  فاإننا نقدم  ت�سورًا ن�سعى من خالله لو�سع  ومتا�سيًا مع توجه العمادة يف التطوير امل�ستمر لرباجمها   

يقدم عن بعد من خالل عمادة التعليم االإلكرتوين والتعلم عن بعد، وي�ستهدف ال�سجناء من اجلن�سني يف املحافظات التي تقع �سمن االإطار اجلغرايف 

للجامعة. 

ويستند التصور المقترح إلى الخطوات التالية:

أواًل: منطلقات التصور المقترح : 
ينطلق الت�سور املقرتح لتطوير هذا الربنامج يف عمادة التعليم االإلكرتوين والتعليم عن بعد، يف جامعة املجمعة، من املنطلقات التالية : 

• توجهات تتعلق باالإطار الفكري الذي ينظم عمل عمادات التعليم االإلكرتوين والتعليم عن بعد.	

• توجهات تتعلق باالإطار االقت�سادي والتنمية لتحقيق متطلبات �سوق العمل.  	
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• توجهات تتعلق باالإطار التكنولوجي.	

• توجهات تتعلق بواقع اجلهود التي تبذلها جامعة املجمعة ممثلة يف عمادة التعليم االإلكرتوين والتعلم عن بعد، يف اجتاه تفعيل برامج التعليم عن 	

بعد.

• توجهات تتعلق بحاجة املجتمع امل�ستهدف لتقدمي برامج تعليم عن بعد. 	

• توجهات تتعلق بالتجارب املحلية واخلارجية الرائدة يف هذا االجتاه.	

• توجهات تتعلق بتحقيق متطلبات التعليم امل�ستمر. 	

ثانيًا : أهداف التصور المقترح : 
تتمثل اأهداف الت�صور املقرتح لتطوير الربنامج فيما يلي:

م�ساعدة اجلامعة على حتقيق اأهدافها لن�سر العلم وحتقيق متطلبات جمتمع املعرفة.. 1

تفعيل جهود وكالة اجلامعة نحو حتقيق تنمية اأف�سل للمجتمع .. 2

تطوير اأن�سطة الوكالة لدعم برامج التعليم والتعلم ب�سورة اأكرث تنوع.. 3

توجيه جهود الوكالة لتنفيذ م�ساريع تكنولوجية ت�ساهم يف حتقيق متطلبات جمتمع املعرفة.. 4
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تعزيز مبداأ التعلم الذاتي .  . 5

ثالثًا:  مالمح التصور المقترح :
تتمثل مالمح الت�صور املقرتح لربنامج التعليم عن بعد يف عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد يف جامعة املجمعة يف ثالثة حماور 

رئي�صة على النحو التايل :  

املحور االأول: مالمح الدعم لتطوير اأن�سطة الوكالة ال�ساعية لتنمية املجتمع

املحور الثاين: مالمح الدعم جلهود الوكالة من اأجل ن�سر العلم يف املجتمع، وبكل فئاته. 

املحور الثالث: مالمح الدعم لتحقيق متطلبات جمتمع املعرفة.        

رابعًا: متطلبات وآليات التصور المقترح : 
يتطلب تنفيذ الت�صور املقرتح جمموعة من الآليات الالزمة وتتمثل هذه املتطلبات والآليات فيما يلي:

1ــ متطلبات نظامية: 

تتمثل هذه املتطلبات فيما يلي:
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• موافقة جمل�س التعليم العايل على نظام التعليم االإلكرتوين، والتعلم عن بعد.	

• قرار جمل�س اجلامعة يف املوافقة على اإن�ساء عمادة التعليم االإلكرتوين والتعلم عن بعد.	

• موافقة االإدارة العامة لل�سجون على اإتاحة تقدمي خدمة التعليم عن بعد لل�سجناء.	

2ــ متطلبات تنظيمية :

يتطلب تطوير الربنامج الذي يقدم من خالل العمادة وجود هيكل تنظيمي للعمادة داخل اجلامعة بحيث يعمل على حتقيق االأهداف التعليمية التي 

من اأجلها اأن�سئت العمادة.

3ــ متطلبات موؤ�ص�صية : 

تتمثل املتطلبات االأ�سا�سية فيما يلي :

توفر املقر. والالئحة التنظيمية، واالأن�سطة اال�ستثمارية، واال�ستقطاب االأكادميي، واملوقع االإلكرتوين، والتجهيزات االأ�سا�سية.

4ــ متطلبات ا�صرتاتيجية : 

وهي الروؤية والر�سالة واالأهداف، واخلطة االإ�سرتاتيجية التف�سيلية ، واالأدلة الورقية واالإلكرتونية للعمادة وجميع مكوناتها واأن�سطتها.



9

خامسًا: الفئة المستهدفة : 
نظرًا لعدد من املربرات املهمة وامللحة فاإن هذا الربنامج املقرتح ي�صتهدف الفئات التالية: 

- نزالء ال�سجون .

وذلك يف ال�سجون واالإ�سالحيات التي تقع �سمن النطاق اجلغرايف الذي ت�سرف عليه اجلامعة من هذا الوطن املبارك.

سادسًا: مبررات هذا البرنامج : 
تعد مربرات اإن�ساء امل�ساريع من اأهم االأ�س�س التي يجب توافرها، حتى يتم اإقناع امل�سوؤولني و�سناع القرارات اإىل اأهمية مثل هذه امل�ساريع،   

ومدى احلاجة لها ، ومدى قدرتها على حتقيق االأهداف التي من اأجلها يزمع اإن�ساوؤها. 

وبخ�صو�ص هذا املقرتح فاإن مربرات وجوده من الكرثة والأهمية مبكان, بحيث ل يقبل اجلدل يف الأهمية ول يف الو�صوح, وميكن الإ�صارة 

ب�صيء من الرتكيز على اأبرز هذه املربرات والتي نحددها يف النقاط التالية:    

1- اأهمية تعليم نزالء ال�سجون .  

ال�سيا�سة العقابية احلديثة التي ت�ستهدف يف املقام االأول تاأهيل  اأحد املداخل الرئي�سة لتنفيذ  اأن تعليم ال�سجناء يعد  من الثابت علميا   

ال�سجناء واإ�سالحهم من اأجل اإعادة اإدماجهم يف املجتمع ، فالتعليم ي�ساهم يف الق�ساء علي اجلهل ويوؤدي اإيل تغيري طرق التفكري ومعايري احلكم علي 



10

ال�سليم  بال�سلوك االجتماعي  واالعتزاز  واإدراك �سرورة احرتامها  املجتمع  ال�سجناء نحو مبادئ  ي�ساهم يف تغيري نظرة  وبالتايل  واالأ�سياء  االأ�سخا�س 

والقدرة علي التعامل مع االآخرين يف املواقف املختلفة. 

و هذا ما اأكدت عليه قواعد معاملة ال�سجناء، والتي اأو�سي باعتمادها موؤمتر االأمم املتحدة االأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف   

جنيف عام 1955 واأقرها املجل�س االقت�سادي واالجتماعي بقراريه 663 جيم )د-24( املوؤرخ يف 31 متوز/يوليو 1957 و 2076 )د-62( املوؤرخ يف 13 

اأيار/مايو 1977، واملن�سور يف مكتبة حقوق االإن�سان يف جامعة مني�سوتا بالواليات املتحدة االأمريكية، اأنه من اأهم احلقوق التي يجب اأن يح�سل عليها 

ال�سجني ما يتعلق بحق ال�سجني يف التعليم ، �سواء ما يتعلق منه مبحو االأمية اأو ما يتعلق منه مبوا�سلة التعليم يف امل�ستويات العليا، حيث جاء حتت 

حمور التعليم والرتفيه يف هذه احلقوق ويف املادتني ال�سابعة وال�سبعني والثامنة وال�سبعني ما يلي :

المادة السابعة والسبعين :
البلدان التي ميكن فيها ذلك،  التعليم الديني يف  )1( تتخذ اإجراءات ملوا�سلة تعليم جميع ال�سجناء القادرين على اال�ستفادة منه، مبا يف ذلك 

ويجب اأن يكون تعليم االأميني واالأحداث اإلزاميا، واأن توجه اإليه االإدارة عناية خا�سة.

)2( يجعل تعليم ال�سجناء، يف حدود امل�ستطاع عمليا، متنا�سقا مع نظام التعليم العام يف البلد، بحيث يكون يف مقدورهم، بعد اإطالق �سراحهم، 

اأن يوا�سلوا الدرا�سة دون عناء.
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المادة الثامنة والسبعين :
 تنظم يف جميع ال�سجون، حر�سـا على رفاه ال�سجناء البدين والعقلي، اأن�سطة ترويحية وثقافية.

جهود اململكة العربية ال�سعودية جتاه تعليم نزالء ال�سجون .

مل تاأل اململكة العربية ال�سعودية جهدًا يف حماولة تقدمي اخلدمة التعليمية املنا�سبة لنزالء ال�سجون، وذلك اإميانًا منها باأهمية ت�سليح النزيل بالعلم 

الذي هو بداية انت�ساله من الواقع الذي يعي�سه والظروف التي قادته اإىل املكان الذي هو فيه . 

ويف هذا االإطار قامت اململكة بعدد من االإجراءات ميكن االإ�سارة اإليها فيما يلي : 

- التعليم العام :

عمدت اململكة اإىل اإن�ساء املدار�س داخل ال�سجون، وذلك ملختلف املراحل الدرا�سية، من حمو اأمية، ومتو�سطة، وثانوية.

كما اأن�ساأت مدار�س تعليمية داخل �سجون الن�ساء لتعليمهن فيها.

وكل ذلك يهدف اإىل �سغل وقت ال�سجني مما يعود عليه بالفائدة بدل تركه يعي�س فرتات الفراغ القاتل التي قد تورده املهالك.

كما ي�ساعده هذا التعليم يف حتقيق رغباته امل�ستقبلية يف احل�سول على �سهادات توؤمن له العي�س 

الكرمي.

-التعليم العايل : 
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اأتاحت القيادة الر�سيدة الفر�سة لنزالء ال�سجون الأكمال تعليمهم العايل ، وذلك بااللتحاق باجلهات التي تتيح الفر�سة املنا�سبة لهم، وبدون اأي 

ر�سوم يتحملها النزيل. 

ويف هذا االجتاه جاء االأمر ال�سامي الكرمي رقم 5821/م ب، وتاريخ 30/ 7/ 1431هـ، والذي ن�س على ت�سهيل قبول الطلبة من ال�سجناء   

بنظامي االنت�ساب والتعليم عن بعد، واإعفائهم من الر�سوم التي تدفع عادة يف هذا النوع من التعليم.

3- م�سوؤولية اجلامعة جتاه نزالء ال�سجون، يف اإطار وظيفتها املتعلقة بخدمة املجتمع.

تقع على اجلامعة م�سوؤولية كبرية جدًا يف م�ساألة تقدمي اخلدمة التعليمية والتثقيفية لنزالء ال�سجون خ�سو�سًا يف تلك ال�سجون واالإ�سالحيات   

التي هي يف النطاق اجلغرايف الذي ت�سرف عليه اجلامعة، وذلك انطالقًا من الوظيفة الثالثة للجامعة، وهي خدمة املجتمع . 

ولذا فقد جاءت تعاميم وزارة التعليم العايل حتث ب�سكل كبري على تقدمي برامج نوعية موجة لل�سجناء، وتت�ساءل بع�س التعاميم عن اجلهود   

التي قامت بها اجلامعة بهذا اخل�سو�س .  

هذا  ن�س  حيث  1434هـ،   /4  /27 وتاريخ   ،48127 رقم  العايل  التعليم  وزير  معايل  تعميم  هو  اخل�سو�س  بهذا  الوزارة  تعاميم  اآخر  ومن   

التعميم على اأن وزارة التعليم العايل لديها مهام جتاه اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء واملفرج عنهم وذويهم ) تراحم ( ، وتتمثل مهام الوزارة جتاه 

هذه الفئات يف ت�سهيل قبول الطلبة من ال�سجناء بنظامي االنت�ساب والتعليم عن بعد، واإعفائهم من الر�سوم التي تفر�س على مثل هذه الربامج 

عادة، وت�ساءل معاليه عن جهود اجلامعة بهذا اخل�سو�س، وهو االأمر الذي يحتم اأن ت�سعى اجلامعة جاهدة اإىل اال�ستجابة لتوجهات الوزارة يف مو�سوع 
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خدمة ال�سجناء. 

4- حاجة النزالء يف ال�سجون واالإ�سالحيات التي تقع �سمن النطاق اجلغرايف للجامعة ) مرفقه ( 

�سعيًا للوقوف على واقع حاجة نزالء ال�سجون مت اإجراء درا�سة ا�ستطالعية على عينة من النزالء وكذلك م�سوؤويل ال�سجون يف ال�سجون العامة   

مة الطويلة يف ال�سجون. ) مرفق ن�سخة من الر�سالة (. يف حمافظات املجمعة، والزلفي، وهما ال�سجنان العامان اللذان ي�سمان النزالء ذوي االاٌ

والهدف من هذه الدرا�سة هو ا�ستطالع مدى حاجة النزالء لتقدمي برامج تعليم عن بعد لهم، وكذلك التعرف على نوع التخ�س�سات التي حتتاجها 

هذه الفئة، وذلك لدعم جهود اجلامعة يف اإقناع �سانعي القرار بوزارة التعليم العايل حول �سرورة وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يف 

املناطق التي ت�سرف عليها اجلامعة . 

وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية : 

أواًل: النتائج المتعلقة باستجابات النزالء :
اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�صة على حاجة ال�صجناء اإىل برامج تعليم عن بعد, واأبرز مربرات هذا التوجه متثل يف:

• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف ي�سهم يف تهيئة ال�سجني للعودة للعمل ال�سريف بعد اخلروج من ال�سجن.	

• برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم.	
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• برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء ي�ساعد على حتقيق تنويع البدائل التعليمية لل�سجناء.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق امل�ساواة يف فر�س التعليم بني ال�سجناء وغريهم.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من حقوقهم االإن�سانية.	

اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�صة على الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�صجناء من خالل التعليم عن بعد, واأبرز هذه 

الربامج متثل يف:

• برنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية.	

• برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية.	

• برنامج بكالوريو�س يف االإدارة.	

• برامج دبلومات فوق البكالوريو�س.	

• برنامج دبلوم كلية املجتمع.	

• برنامج بكالوريو�س يف القانون.	
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ثانيًا: النتائج المتعلقة باستجابات المسؤولين
اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�صة على حاجة ال�صجناء اإىل برامج تعليم عن بعد, واأبرز مربرات هذا الراأي متثل يف:

• وجود برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من حقوقهم االإن�سانية.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق لهم فر�سة ملوا�سلة التعليم.	

• برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم.	

• هناك حاجة اإىل اإن�ساء برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف يحقق دعم وتعزيز دوافع التعلم امل�ستمر لدى ال�سجني.	

اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�صة على الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�صجناء من خالل التعليم عن بعد, واأبرز هذه 

الربامج متثل يف:

• برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية.	

• وبرنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية.	

• برنامج دبلوم كلية املجتمع.	
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• برنامج بكالوريو�س يف االإدارة.	

• برنامج بكالوريو�س يف القانون.	

• برامج دبلومات فوق البكالوريو�س.	

عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى) 0.05 (فاأقل بني اآراء امل�سوؤولني والنزالء حول )مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد ، 

الربامج التعليمية الواجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد( ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن امل�سوؤولني والنزالء موافقون على اأن هناك 

حاجة ما�سة الإقامة برامج تعليم عن بعد لل�سجناء.

5- التناف�سية:

ت�سعى اجلامعات للح�سول على قدم �سبق يف الربامج التي تربز جهودها بني مثيالتها من جامعات الوطن االأخرى، وحتر�س اجلامعات يف هذا   

االجتاه على اأن تكون براجمها املقرتحة براجمًا نوعية، وت�سب يف خدمة املجتمع من حيث التعرف على اإ�سكاالته والتعامل معها وفق برامج مبتكرة 

متيزها بني غريها .

وال �سك اأن هذا الربنامج املقرتح �سيكون اإن اأقر هو الربنامج الوحيد امل�سمم خ�سي�سًا ليقدم لل�سجناء، االأمر الذي �سيعطي اجلامعة قدم ال�سبق يف 

هذا املجال، و�سيجعلها متفردة به بني اجلامعات ال�سعودية النا�سئة، كما �سيكون هذا العمل مثااُل يحتذى من كل اجلامعات، خ�سو�سًا لو قدر له اأن 

يكون يف اإطار اتفاقية �ساملة مع االإدارة العامة لل�سجون يف اململكة ووفق حمددات حت�سره لهذه الفئة وتاأخذ جامعة املجمعة زمام املبادرة فيه . 
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سابعًا: نوع هذا البرنامج : 
بعد اإجراء الدرا�سة اال�ستطالعية على الفئة امل�ستهدفة للتعرف على حاجاتها من جهة، وكذلك للتعرف على متطلبات �سوق العمل من   

جهة اأخرى، واملوازنة العلمية ال�سحيحة بني تلك احلاجات واملتطلبات، وكذلك بعد مراجعة خطط التنمية الوطنية، تبني اأن الربنامج الذي ميكن 

اأن ينفذ لل�سجناء هو برنامج الدرا�سات االإ�سالمية، حيث ح�سل هذا الربنامج على اأعلى ن�سبة من حيث وجهة نظر النزالء، وكذلك على الرتتيب 

الثاين من وجهة نظر م�سوؤويل ال�سجون، ثم ياأتي بعده يف الرتتيب برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية من بعد، حيث ح�سل على الرتتيب االأول من 

وجهة نظر م�سوؤويل ال�سجون بينما ح�سل على الرتتيب الثاين من وجهة نظر النزالء. 

ثامنًا : آلية تطبيق البرنامج :
ال تختلف اآلية تطبيق الربنامج عن االآليات املتبعة يف تطبيق برامج التعليم عن بعد املطبقة حاليًا، واأقرب مثال ميكن االحتذاء به هو جتربة   

جامعة امللك في�سل يف هذا االجتاه، حيث �سيكون الربنامج املقدم هو اإلكرتونيًا وعن بعد %100. 

و�سيكون حتقيق �سرط وزارة التعليم يف ح�سور ن�سبة 25% اإلكرتونيًا وعن بعد، وذلك من خالل حتديد اأوقات للمحا�سرات ويتاح للطالب   

اإلكرتونية مربوطة  ا�سم م�ستخدم ورقم �سري، ويدرج �سمن �سعبة  ح�سور هذه املحا�سرات يف ف�سول افرتا�سية وعن بعد ، بحيث يعطى للطالب 

اإلكرتونيًا بع�سو هيئة التدري�س عن بعد، ويتم التاأكد من ح�سور الطالب للمحا�سرة من خالل ت�سجيل دخوله اإلكرتونيًا حيث تظهر لدى اأ�ستاذ 

املقرر عالمة تدل على ح�سور الطالب لهذه املحا�سرة، فيح�سره اأو يحت�سبه غائبًا.
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الدراسة التي بني عليها التصور
 مدى حاجة ال�سجناء اإىل برنامج تعليم عن بعد 
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وهي جتربة مطبقة حاليًا يف برنامج التعليم عن بعد بجامعة امللك في�سل، ومقرة من وزارة التعليم العايل، وقد اعتربتها الوزارة حمققة ل�سرط ح�سور 

ن�سبة 25% من املحا�سرات .

ملخص :

هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستطالع اآراء نزالء ال�سجون وكذلك م�سوؤوليها جتاه مدى حاجتهم الإن�ساء برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء   

وكذلك حول نوع هذا الربنامج، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي ، وكان اأبرز نتائجها هو اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على حاجة 

ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد، موؤكدين اأن وجود هذا الربنامج ي�سهم يف تهيئة ال�سجني للعودة للعمل ال�سريف بعد اخلروج من ال�سجن وكذلك 

ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم، وي�ساعد على حتقيق تنويع البدائل التعليمية لل�سجناء.

كما اأبانت الدرا�سة اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن   

بعد، وجاء برنامج البكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية، يف املرتبة االأوىل من وجهة نظر النزالء، ويف املرتبة الثانية من وجهة نظر م�سوؤويل ال�سجون .

اآراء امل�سوؤولني والنزالء حول )مدى حاجة  اإح�سائية عند م�ستوى) 0.05 (فاأقل بني  اإىل عدم وجود فروق ذات داللة  اأف�سحت الدرا�سة  كما   

ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد ، الربامج التعليمية الواجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد( ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن 

امل�سوؤولني والنزالء موافقون على اأن هناك حاجة ما�سة الإقامة برامج تعليم عن بعد لل�سجناء.
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مقدمة : 

يعد التعليم �سواء ب�سفته متغريًا تابعًا للتحول املجتمعي اأو حمركًا اأوليًا لهذا التحول هو بحكم دوره وطبيعته اأكرث جوانب املجتمع عر�سة   

للتغيري ، بناء على ذلك فاملتغريات احلادة التي ينطوي عليها ع�سر املعلومات �ستحدث بال�سرورة هزات عنيفة يف منظومة التعليم )فل�سفته ، 

�سيا�سته ، دوره ، موؤ�س�ساته ، مناهجه ، اأ�ساليبه ( )علي ، 1994( . 

ولي�س بجديد القول اإن كل تغيري جمتمعي ، البد واأن ي�ساحبه تغيري تربوي ، اإال اأن االأمر نتيجة للنقلة النوعية احلادة الناجمة عن تكنولوجيا   

املعلومات ، ال ميكن و�سفه باأقل من كونه ثورة �ساملة يف عالقة الرتبية باملجتمع.

اإن هناك من يرى اأن النقلة املجتمعية التي �ستحدثها التكنولوجيا املعلوماتية ما هي يف جوهرها اإال نقلة تربوية يف املقام االأول  )علي ،   

1994( ؛ ففي ظل التغريات التكنولوجية ال�سريعة والتحوالت يف اأو�ساع ال�سوق ، فاإن النظام التعليمي يف العامل يواجه حتديًا بخ�سو�س احلاجة اإىل 

توفري فر�س تعليمية اإ�سافية وذلك دون احلاجة لزيادة ميزانيات اإ�سافية على املتعلم .  

لذلك فاإن العديد من املوؤ�س�سات التعليمية قد بداأت تواجه هذا التحدي من خالل تطوير برامج التعليم لديها عن طريق برامج التعليم عن   

بعد ، حيث ظهرت احلاجة اإليه مع ظهور �سبكة االإنرتنت ، و�سهدت هذه التقنية يف ال�سنوات االأخرية تطورًا ملمو�سًا مع تطور ال�سبكة نف�سها ، ففي 

بدايات االإنرتنت كانت الو�سيلة امل�ستخدمة يف التعليم عن بعد مقت�سرة على الن�س فقط ، ولكن مع التطور التكنولوجي احلديث اأ�سبحت الو�سائط 

املتعددة تلعبًا دورًا مهمًا يف دعم العملية التعليمية )عبداحلي ، 2010( . 
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حيث   ، التعليمية  العملية  حدوث  خالل  والطالب  االأ�ستاذ  مابني  الطبيعية  امل�سافة  تف�سل  عندما  مبدئي  ب�سكل  بعد  عن  التعليم  ويتم   

ت�ستعمل التكنولوجيا مثل : ال�سوت ، ال�سوت وال�سورة ، الفيديو ، واملواد املطبوعة وغريها الإي�سال املادة التعليمية للمتعلم . لذا جند اأن التعليم 

عن بعد ياأخذ اأ�سكال متعددة تعتمد على الو�سائل التكنولوجية امل�ستخدمة ، مما يعطي العديد من الفر�س التعليمية املختلفة )هند اخلليفة ، 

 . )2007

هذه الفر�س والربامج  تتيح للبالغني فر�سة اأخرى للتعليم اجلامعي ، اأو ت�سل اإىل االأ�سخا�س االأقل حظًا �سواء من حيث �سيق الوقت اأو امل�سافة   

اأو االإعاقة اجل�سدية ، اأو ظروف القيد وال�سجن - كما يف احلالية التي يتناولها البحث احلايل - هذا وت�ساهم هذه الربامج يف رفع م�ستوى االأ�سا�س 

املعريف للعاملني وهم يف موقع عملهم . 

لوجود عدد كبري من  �سواء  والنامية على حد  ال�سناعية  البلدان  االأخرية يف  ال�سنوات  ينت�سر يف  امل�ستمر  التعليم  النمط من  بداأ هذا  وقد   

االأفراد ممن يحتاجون اإىل تهيئة اأنف�سهم ل�سوق العمل ، واأعداد اأخرى تعمل يف اأو تتواجد يف اأماكن متعددة وحتتاج اإىل تعليم ، ولكنهم ال ي�ستطيعون 

االلتحاق باجلامعات اأو املعاهد لبعد امل�سافة اأو عدم القدرة كامل�سجون لالنتقال اإىل املوؤ�س�سات التعليمية )اأبوفروة ، 2005،(

واحلل هو اأن تنتقل اجلامعة اإىل الدار�س يف عمله اأو بيته اأو مكان اإقامته فيدر�س معتمدًا على نف�سه مع توفري قدر كاف من التوجيه واملتابعة   

من جانب املوؤ�س�سة التعليمية . 

وت�سري االأدبيات يف جمال التعليم عن بعد اإىل تنامي اأعداد هذه املوؤ�س�سات عرب دول العامل املختلفة ، فهناك اأكرث من )850( موؤ�س�سة تعليمية   
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توفر تعليما وتدريبًا عن بعد يف خمتلف الدرجات والربامج والتخ�س�سات واأن هناك ما يزيد عن )800( برنامج للتعليم عن بعد يف �ستى التخ�س�سات 

يف العامل ، هذا يف عام 2000م فما بالنا االآن )عيو�س ، 2000( .

مشكلة البحث : 

ونظرًا لوجود العديد من املربرات اجلغرافية واالجتماعية والثقافية واالقت�سادية وال�سيا�سية وغريها وراء توفري العديد من الدول للتعليم عن   

بع�س ملواطنيها واإن اختلفت درجة وجود بع�س هذه املربرات من بلد الآخر )ال�سباعي، 1998(.

ونظرًا حلاجة ال�سجناء اإىل التعليم و�سعوبة الو�سول اإىل املوؤ�س�سة التعليمية ، وملا كانت جامعة املجمعة اإحدى املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية   

التي تخدم هدف التنمية يف املجتمع ال�سعودي ، وتقف حاجة االأفراد ومتطلبات املجتمع واجتاهات الع�سر الذي نعي�سه جاءت هذه الدرا�سة لتحاول 

هذه التعًرف على مدى حاجة ال�سجناء اإىل برنامج تعليمي يقدم لهم من خالل التعليم عن بعد . 

ومن هنا ميكن حتديد م�سكلة البحث يف ال�سوؤال التايل: 

ما مدى حاجة ال�سجناء باملحافظات الواقعة يف نطاق اجلامعة اجلغرايف اإىل برنامج تعليم عن بعد؟

ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة التالية : 

•  ما مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد ؟	
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• ما الربامج التعليمية التي يرى ال�سجناء �سرورة تنفيذها من خالل التعليم عن بعد؟	

• هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اآراء امل�سوؤولني و اآراء النزالء ؟	

أهداف الدراسة :    

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف التالية:

التعرف على مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد .. 1

التعرف على الربامج التعليمية التي يرى ال�سجناء �سرورة تنفيذها من خالل التعليم عن بعد.. 2

التعرف على الفروق ذات الداللة االإح�سائية بني اآراء امل�سوؤولني و اآراء النزالء فيما يخ�س ال�سوؤال االأول وال�سوؤال الثاين .. 3

أهمية الدراسة :
تت�سح اأهمية هذه الدرا�سة من حيث اأنها �سوف تك�سف الغطاء عن اأمر بالغ االأهمية وهو االجتاه نحو االهتمام بتعليم وتثقيف نزالء ال�سجون، وميكن 

تف�سيل ذلك على النحو التايل : 

• معرفة مدى فعهم ال�سجني مل�سطلح التعليم عن بعد، وفهمه لدالالت هذا امل�سطلح 	

• االطالع على مدى حاجة ال�سجني اإىل تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وتثقيفية.	

• الو�سول اإىل معرفة مدى حاجة ال�سجني اإىل تنفيذ برامج تعليم عن بعد موجهة لل�سجني ونوع هذه الربامج .	
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حدود الدراسة :
احلدود املكانية : ال�سجن العام يف كل من حمافظة املجمعة وحمافظة الزلفي. 

احلدود الزمانية : الف�سل الدرا�سي االأول من العام اجلامعي 1435/ 1436هـ

منهــــــج الدراسة :

اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي)Analytical Descriptive Approach(، وهو عبارة عن حماولة جلمع بيانات   

وا�ستخراج  البيانات،  وحتليل  املدرو�سة،  الظاهرة  و�سف  على  العمل  ثم  ومن  املجتمع،  لذلك  القائم  الو�سع  حتديد  اأجل  من  ما  جمتمع  عينة  من 

اال�ستنتاجات املنا�سبة بالن�سبة للم�سكلة املطروحة للبحث )معري�س، 2009م( وهو اأ�سلوب يعتمد على درا�سة الواقع اأو الظاهرة كما هي، ويهتم 

بو�سفها و�سفًا دقيقًا، ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا اأو كميًا. )عبيدات واآخرون، 1992م( ، كما ال يكتفي هذا املنهج عند جمع املعلومات املتعلقة 

بالظاهرة من اأجل ا�ستق�ساء مظاهرها وعالقاتها املختلفة، بل يتعداه اإىل التحليل  والربط، والتف�سري للو�سول اإىل ا�ستنتاجات يبنى عليها الت�سور 

املقرتح )الع�ساف، 1995(.

وقد ا�ستفاد الباحث من هذا املنهج يف التعرف على واقع ال�سجناء من حيث مدى معرفتهم للتعليم عن بعد ومدى حاجتهم الفتتاح برنامج   

تعليم عن بعد، وكذلك نوع الربامج التي يرى ال�سجناء اأنهم يف حاجة لها. 
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األساليب اإلحصائية : 
التكرارات والن�سب املئوية للتعرف على اخل�سائ�س ال�سخ�سية والوظيفية الأفراد عينة الدرا�سة وحتديد ا�ستجابات اأفرادها جتاه عبارات املحاور . 1

الرئي�سة التي تت�سمنها اأداة الدرا�سة.

اأداة الدرا�سة، وذلك باإيجاد العالقة بني كل عبارة والدرجة الكلية . 2 معامل ارتباط بري�سون )Person Correlation(، للتحقق من �سدق 

للمحور الذي تنتمي اإليه.

معامل األفا كرونباخ )Cronbach›s alpha(، للتحقق من ثبات اأداة الدرا�سة. 3

املتو�سط احل�سابي “ Mean “ وذلك ملعرفة مدى ارتفاع اأو انخفا�س ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة عن املحاور الرئي�سة )املتو�سط العام : متو�سط . 4

متو�سطات العبارات(، مع العلم باأنه يفيد يف ترتيب املحاور ح�سب اأعلى متو�سط ح�سابي.

مت ا�ستخدام االنحراف املعياري “Standard Deviation” للتعرف على مدى انحراف ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة لكل عبارة من عبارات . 5

متغريات الدرا�سة، ولكل حمور من املحاور الرئي�سة عن متو�سطها احل�سابي .
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مجتمع الدراسة : 
يتكون جمتمع الدرا�سة من االآتي : 

• جميع ال�سجناء يف ال�سجون العامة يف النطاق اجلغرايف الذي ت�سرف عليه اجلامعة، 150 �سجينًا.	

• جميع امل�سوؤولني يف ال�سجون العامة يف النطاق اجلغرايف الذي ت�سرف عليه اجلامعة وعددهم 75 م�سوؤواًل	

عينة الدراسة :
متثل عّينة الدرا�سة هي كامل جمموع جمتمع الدرا�سة فقد وذلك ل�سهولة االحاطة .

المصطلحات : 

التعليم عن بعد :
اأماكن بعيدة ال تتوفر فيها و�سائل و�سائط املعرفة ال�سخمة واملتخ�س�سة ،  اإىل  يعرفه الغزاوي )2008( باأنه » نقل العلم من مراكز جتمعه   

ويكون االت�سال بني الطالب املتلقي واملحا�سر متفاعل »  .

املحيطة  اجلغرافية  املناطق  يف  ال�سجناء  اإىل  املجمعة  مو�سعه يف حرم جامعة  من  تعليمي  برنامج  نقل  باأنه  البحث  اإجرائيا يف هذا  ويعرف   
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باجلامعة ، بهدف جذب طالب ال ي�ستطيعون حتت الظروف العادية اال�ستمرار يف برنامج تعليمي تقليدي . 

نزالء السجون : 
يعرف اإجرائيًا باأنه جميع نزالء ال�سجون الذين يق�سون حمكوميتهم اأو ينتظرون احلكم، وذلك يف ال�سجون العامة يف املنطقة اجلغرافية التي   

ت�سرف عليها اجلامعة، ويتحدد ذلك يف ال�سجن العام يف كل من حمافظة املجمعة، وحمافظة الزلفي.

اإلطار النظري للدراسة 

أواًل: التعليم عن بعد : 
ملحة تاريخية : 

وثالثينيات  ع�سرينيات  يف  انت�سارًا  اأو�سع  واأ�سبح   )Hencken2007(  1840 عام  حوايل  يف  باملرا�سلة  كتعليم  بعد  عن  التعليم  بداأ   

مره يف خم�سينيات  الأول  التلفزيون  ثم دخل  الع�سرين  القرن  واالأربعينيات من  الثالثينيات  اإ�سافية يف  اأداة  االإذاعة  اأ�سبحت  ثم  الع�سرين.  القرن 

القرن الع�سرين، اأما الو�سائط املتعددة فقد دخلت التعليم عن بعد يف بداية �سبعينيات القرن الع�سرين وقد بداأ ا�ستعمال اأنظمة التعليم عن بعد 

 Computer( باحلا�سوب  واملوؤمترات   )E-mail( االإلكرتوين  الربيد  ا�ستعمال  بداأ  العام 1985 حيث  )online( منذ  االإلكرتوين  االت�سال  بوا�سطة 

 ALN)  Asynchronous( بـ  ي�سمى  وما   )Virtual Institution( االفرتا�سية  املوؤ�س�سات  اإىل  االآن  تطورت  والتي   )Conferencing



28

Learning Networks اأي )�سبكات التعلم الغري متزامنة( )Miller &King 2003(. لقد كان التعليم باملرا�سلة موجهًا اأ�سا�سًا للنا�سجني 

وفى جماالت حمددة ويعتمد على الكلمة املكتوبة ومل يكن التعليم باملرا�سلة يف جممله خم�س�سًا ملنح درجات علمية ولكنه كتطور طبيعي �ساعد يف تطوير 

باملرا�سلة  التعليم  اأ�سم  اإليه الحقًا، وحتى عام 1982 كان  للتعليم عن بعد لتكتب بطريقة معينة مما �سنتطرق  التعليمية املخ�س�سة  املادة  كتابة 

موجودًا بحيث كان املجل�س العاملي للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد يحمل اأ�سم املجل�س العاملي للتعليم باملرا�سلة وُغرّي اال�سم يف املوؤمتر الثاين ع�سر 

لهذا املجل�س يف ذلك العام وذلك اعرتافًا بالتغيري الكبري الذى حدث يف طريقة اإي�سال املادة الدرا�سية للمتعلمني )�سناده،1999(.

اإن التعليم العادي ويف خمتلف مراحله يعتمد املواجهة بني املعلم واملتعلم والتفاعل مع املواد التعليمية امل�ستخدمة يف موقف تعليمي معني، يف مكان 

معني هو املدر�سة اأو املعهد اأو اجلامعة، )اأما التعلم عن بعد فهو موقف تعليمي - تعلمي حتتل فيه و�سائل االت�سال والتوا�سل املتوافرة، كاملطبوعات 

و�سبكات الهواتف والتلك�س واأنظمة التلفاز واحلا�سوب االإلكرتوين وغريها من االأجهزة ال�سلكية والال�سلكية دورًا اأ�سا�سيًا يف التغلب على م�سكلة 

امل�سافات البعيدة التي تف�سل بني املعلم واملتعلم بحيث تتيح فر�سة التفاعل امل�سرتك(، اأي ت�سخري اأكرب عدد ممكن من و�سائل االت�سال التعليمية 

يف التغلب على بعد امل�سافات ومواجهة املعلم واملتعلم وفر�س التفاعل بينهما. وهو يف تنظيم تو�سيل العلم واملعرفة اإىل طالب )بعيد( عن املوؤ�س�سة 

التعليمية ال ي�ستطيع اأن يتفرغ لطلب العلم كما ي�ستطيع زميله يف النظام املدر�سي)الزند 2004(.وعليه فقد انت�سر هذا التعليم يف جماالت رئي�سية 

هي:

 اأ:  التعليم اجلامعي                                         ب: تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة                      ج: برامج التدريب العامة .
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مفهوم التعليم عن بعد :  
التعليم  التعليم يف  النمط من  ا�ستخدم هذا  باملرا�سلة، حيث  بالتعليم  املا�سي، وقد ُعرف  القرن  ال�ستينات من  التعليم عن بعد يف  بداأ   

اجلامعي يف اإجنلرتا وا�سرتاليا.

واملواد  املتبع  الدرا�سة  لنظام  نظرًا  وذلك  بعد،  عن  التعليم  ملفهوم  وتطبيقًا  ن�سجًا  االأكرث  اأنها  املفتوحة  الربيطانية  اجلامعة  اثبتت  ولقد   

التعليم  من  بكثري  اأقل  اأ�سبحت  االقت�سادية  الكلفة  اأن  اإىل  اإ�سافة  واالقت�سادية  االجتماعية  الدار�سني  وظروف  يتالءم  مبا   امل�ستخدمة،  التعليمية 

اجلامعي يف اجلامعات التقليدية. 

ولقد تبلور مفهوم التعليم عن بعد من خالل االأطر النظرية واملمار�سات العملية التي اهتمت بهذا النمط من التعليم.  

وتعددت تعريفات م�سطلح التعليم عن بعد ، فهو يو�سف اأحيانًا بالتعليم املفتوح، واأحيانًا يو�سف ب�سيغة التعليم باملرا�سلة، وهناك   

تعبريات اأخرى متعددة منها.

الدرا�سة املنزلية، والدرا�سة امل�ستقلة، والدرا�سة من اخلارج وغريها، ويرتبط باأذهان بع�سهم بالتعليم غري املدر�سي اأو غري النظامي، ويطلق   

عليه ا�سم الرتبية امل�ستمرة . 

وحقيقة اأن جميع هذه امل�سميات تعد اأمثلة للتعليم عن بعد ولكنها ال ت�ستوعب كافة �سيغه، ومن اأهم التعريفات العلمية للتعليم عن   

بعد ما يلي: 
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ي�سري: عليان واآخرون ) 1999م ( اإىل اأن التعليم عن بعد هو: » تعليم جماهريي يقوم على فل�سفة توؤكد حق االأفراد يف الو�سول اإىل الفر�س   

التعليمية املتاحة، مبعنى اأنه تعليم مفتوح جلميع الفئات، ال يتقيد بوقت وفئة من املتعلمني، وال يقت�سر على م�ستوى اأو نوع معني من التعليم، 

فهو يتنا�سب وطبيعة حاجات املجتمع واأفراده وطموحاتهم وتطوير مهنتهم »

وعرفه الفرجاين )2000م( باأنه: نظام يعمل على اإي�سال العلم واملعرفة اإىل كل فرد راغب فيه، وقادر عليه مهما بعدت امل�سافات اجلغرافية   

التي تف�سل بينه وبني  املوؤ�س�سة التعليمية.

وتعرفه اجلمعية االأمريكية للتعلم عن بعد كما ذكر ذلك العمري )1423هـ،( باأنه تو�سيل ملواد التدري�س اأو التدريب عن طريق و�سيط نقل   

تعليمي اإلكرتوين الذي قـــد ي�سمــــل: االأقمار ال�سناعية، اأ�سرطة الفيديو، االأ�سرطة ال�سوتية، احلا�سوب وغريها 

وعرفه املو�سى )1425هـ( باأنه: نظام تقوم به موؤ�س�سة تعليمية يعمل على اإي�سال املادة التعليمية اأو التدريبية للمتعلم يف اأي وقت واأي مكان   

عن طريق و�سائط ات�سال متعددة.

وعرفته اليون�سكو كما جاء يف ن�سوان ) 1425هـ( باأنه: اال�ستخدام املنظم للو�سائط املطبوعة وغريها، وهذه الو�سائط يجب اأن تكون معدة   

اإعدادا جيدًا من اأجل ج�سر االنف�سال بني املتعلمني واملعلمني، وتوفري الدعم للمتعلمني يف درا�ستهم.
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أهداف التعليم  عن بعد: 

تتركز أهداف التعليم عن بعد فيما يلي : 
توفري فر�س التعليم لكل مواطن مع االإميان بقيمة ا�ستمرارية التعلم وموا�سلته ،ومنحه حرية الدرا�سة تبعا لرغبته اإمكاناته الذاتية والعقلية . 1

واملعرفية. 

 يوفر الأرباب العمل  منوًا مهنيًا  اأكرث فاعلية من حيث الكفاءة والكلفة  ملواكبة التطورات املتالحقة يف جماالت املعرفة. 2

توفري اأ�ساليب وو�سائط تعليمية مغايرة لتلك امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات التعليمية التقليدية.. 3

التكنولوجيا . 4 على  االعتماد  باالإمكان  ا�سبح  حيث  العربي  العامل  يف  التعليم  موؤ�س�سات  بني  والبحثي  والتعليمي  العلمي  التعاون  فر�س  توفري 

املتطورة يف تبادل املعلومات والتعاون العلمي.

اإعداد وتنمية الكوادر الب�سرية يف جماالت احلياة املختلفة االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية ح�سب احتياجات املجتمع.. 5

اإتاحة الفر�سة اأمام املهتمني فى تلقي الربامج الثقافية والعلمية والتدريبية لتحقيق مبداأ التعليم ال�سعبي امل�ستمر، وقد  يرتتب على االلتحاق . 6

ببع�س هذه الربامج احل�سول على موؤهل جامعي، .

االإ�سهام فى حل امل�سكالت الناجمة عن عجز موؤ�س�سات التعليم العايل التقليدية عن ا�ستيعاب االأعداد الهائلة املتزايدة من طالب الدرا�سة . 7

اجلامعية الذين ميتلكون الرغبة والقدرة على ذلك.
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االجتماعية . 8 الظروف  تباين  رغم  اجلامعي  التعليم  فر�س  وتكافوؤ  التعليم  مبداأ دميقراطية  مما يحقق  تعليمهم  اإكمال  فاتهم  ملن  الفر�س  توفري 

واالقت�سادية للطلبة.

و . 9 قوا�سمة،   ( الثقافة،   متكامل  مواطن  بناء  يف  االإ�سهام  و  ال�سامل،  االإمناء  خطط  وت�ساند  املجتمع  احتياجات  تلبي  درا�سية  برامج  تقدمي 

حمدان،1996،�س8(.

االإ�سهام  يف تعليم املراأة وت�سجيعها على ذلك وبخا�سة يف املجتمعات غري املدنية  الرتفاع ن�سبة االأمية بني الن�ساء.. 10  

االإ�سهام يف برامج حمو االأمية وتعليم الكبار التي ت�سكل عباأً  وثقاًل كبريًا   للدول النامية مبختلف اأنظمتها.. 11  

فوائد التعليم عن بُعد :
للتعلم عن بعد فوائد ومزايا عديدة اأدت اإىل انت�ساره، وت�سارع املوؤ�س�سات التعليمية اىل تطبيقه، ولعل من اأهم هذه الفوائد ما يلي:-  

 التاأثري والفاعلية:

اجلميع:  اأمام  مفتوحًا  الباب  يجعل  بفاعلية.  تقنياته  ن�ستخدم  عندما  وذلك  التقليدي،  التعليم  نظام  والفاعلية  التاأثري  يف  يفوق  فهو   

للح�سول على فر�ستهم يف التعليم فهو ال ي�سع قيودًا اأو �سروطًا للتعليم، ومن ثم يحقق مبداأ تكافوؤ الفر�س يف التعليم، وبخا�سة توفري الفر�س ملن 

حرموا من التعليم.
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• عدم التقيد باملكان والزمان: فيمكن اأن تتم عملية التعليم يف اأي مكان واأي وقت، وذلك با�ستخدام الو�سائل التعليمية احلديثة ) اال�سرطة، 	

واملواد املرئية وامل�سموعة، والربيد االإلكرتوين، واالإنرتنت......( بعك�س التعليم التقليدي الذي يرتبط مبكان ووقت حمدد.

• متّكن املتعلم من االعتماد على نف�سه: فاملتعلم يف التعليم عن بعد يتعلم مبفرده معتمدًا على ذاته.	

• قلة التكلفة يف التعليم عن بعد: وذلك عند مقارنته بالتعليم التقليدي ،الذي يت�سم بنفقاته الباهظة.	

• تبادل اخلربات: فهو يربط الطالب من اخللفيات االجتماعية والثقافية واالقت�سادية املختلفة من اأنحاء العامل، ويتيح فر�سة تبادل اخلربات.	

• ال وجود للف�سل: فهو ال يف�سل بني الناجحني والفا�سلني يف مراحل تعليم معينة كما هو احلال بالن�سبة للتعليم التقليدي.	

• حرية االختيار: حيث يتيح التعليم عن بعد بدائل متنوعة اأمام املتعلم.	

• تنوع االأ�ساليب: ففي التعليم عن بعد ي�ستخدم املتعلم اأ�ساليب متنوعة يف اال�ستفادة من املواد التعليمية في�ستخدم: االأ�سرطة، االأفالم، الربيد 	

االإلكرتوين، االإنرتنت، التلفزيون التعليمي... وغري ذلك، وي�ستخدم  املتعلم يف ذلك اأكرث من حا�سة.

• جتعل املتعلم اإيجابي واأكرث فاعلية: بعك�س التعليم التقليدي الذي يعتمد على االإلقاء واحلفظ فيكون فيه املتعلم �سلبيًا وغري فّعال.	
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خصائص نظام التعليم عن بُعد:
حّدد العمري )1423 هـ،( وزيتون )1422 هـ( بع�س اخل�سائ�س التي يت�سف بها التعليم عن بعد وهي:- 

• وجود م�سافة تف�سل بني املعلم واملتعلم: فقد يف�سل املعلم عن املتعلم اآالف االأميال.	

• التعلم عن طريق و�سيلة وات�سال مثل: الفيديو، املطبوعات، احلا�سب... وغريها.	

• وجود و�سط ثنائي االجتاه  بني املعلم اأو املوؤ�س�سة التعليمية واملتعلم... 	

• التحرر الكامل من العقبات التي يفر�سها النظام التقليدي،  كاالنفتاح يف القبول وم�ستوى املناهج، كما يتمتع املتعلم باختيار ما يتنا�سب 	

مع قدراته واإمكاناته.

• اإعداد املادة التعليمية، تتوافر من خالله جملة �سروط تنعك�س فيه بنية املقرر وعنا�سره واأ�ساليب عر�سه، بحيث 	 اأ�سلوب خا�س يف  اعتماد 

اأ�سلوب احلوار  اأن يقوم بوظيفة املعلم من خالل االعتماد على  ال يقت�سر املقرر املعد للتعليم عن بعد على طرح املادة العلمية، واإمنا ينبغي 

التعليمي املوجه الإيجاد ال�سعور بالتوا�سل بني املتعلم واملعلم
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ثانيًا : السجناء : 
تعريف ال�صجن :-

وردت عدة تعاريف نقت�صر على بع�صها كما يلي :-

• ال�سجن : تعويق ال�سخ�س ومنعه من الت�سرف بنف�سه �سواء كان يف بيت اأو م�سجد اأو كان بتوكيل نف�س اخل�سم اأو وكيل اخل�سم عليه 	

• ال�سجن : موؤ�س�سة زجرية ووقائية تقوم مبهمة عزل االأ�سرار عن االأخيار ل�سمان حماية  هوؤالء ووقايتهم 	

• ال�سجن :  هو اجلزاء املقرر على ال�سخ�س لع�سيانه اأمر ال�سارع بتعويقه ومنعه من الت�سرف بنف�سه ح�سًا كان اأو معنًى مل�سلحة اجلماعة اأو الفرد 	

اإ�سالحًا اأو تاأديبًا 

السجون في المملكة إصالح وتأهيل :
اأن �سجون اململكة  العظيم دليل قاطع على  الكتاب  ال�سجناء بهذا  املبذولة لربط  الكرمي وتطبيقه يف �سجون اململكة ، واجلهود  القراآن  اإن برنامج 

برباجمها ت�سعى اإىل اإ�سالح وتاأهيل ال�سجناء ومل يعد ال�سجن جمرد عقوبة وزجر فح�سب  بل اإ�سالح وتاأهيل والدالئل على ذلك متنوعة ومنها :-

اأجزاء منه يعفى من جزء من . 1 اأو  اهلل  واإذا ثبت حفظه كتاب  ال�سجني  اإ�سالح  اإىل  لذلك يهدف  امل�ساحب  والعفو  الكرمي  القراآن  برنامج   تفعيل 

املحكومية .
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خالل . 2 العام  والعفو  املدة  ربع  كعفو  حمكوميته  اأثناء  ال�سجن  داخل  وان�سباطه  وا�ستقامته  ال�سجني  ب�سالح  مقيد  النظام  ح�سب  ال�سجناء  عفو 

املنا�سبات ك�سهر رم�سان املبارك .

• ال�سماح مبمار�سة املهنة الوظيفية والعمل يف ال�سركات اأثناء املحكومية ح�سب ال�سروط والتعليمات 	  -6

• ال�سماح بالزيارات العائلية وخروج ال�سجني لزيارة اأ�سرته وفق �سوابط و�سروط حمددة .	  -7

• ال�سماح لل�سجني باخللوة ال�سرعية .	  -8

عناية اململكة العربية ال�سعودية بتعليم ال�سجناء . 3

لقد اعتنت اململكة العربية ال�سعودية بال�سجون عناية خا�سة و�ساملة، فاأخذت ال�سجني بجانبيه املادي واملعنوي، فاجلانب املادي نظرت   

االإن�سان يف حقيقته هو وحدة  اأنَّ  اأن يعطي عطاءه املطلوب منه ؛ ذلك  التي جتعله ي�ستطيع دائما  االإن�سان  الدولة جانبًا مهمًا من جوانب  اإليه هذه 

متكاملة ؛ فلو مر�س اأو جاع اأو عط�س لكان لكل ذلك تاأثري حقيقي فيه، ومن هنا كان اهتمام اململكة بهذا اجلانب، فاعتنت بال�سجون عناية خا�سة.

فمن حيث النظافة جند اأنَّ هذه ال�سجون تتمتع بنظافة جيدة، نظافة �ساملة لل�سجني، �سواءاٌ كانت يف لب�سه اأو يف فرا�سه اأو يف اأكله، حتى اإنَّ بع�س 

ال�سجناء يقول اإنَّه وجد يف ال�سجن ما مل يجده يف غريه، كما اأنَّه ت�سرف له مبالغ لق�ساء كمالياته اخلا�سة 

اأما يف اجلانب املعنوي لل�سجني الذي يعد من اأهم اجلوانب التي يحتاجها ال�سجني ؛ وذلك الأنَّ اإ�سالح اجلانب الروحي، وتغذيته هو عمدة   

االإ�سالح ولبه.
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؛  النافع  العلم  ب�سالح  ال�سجني  ت�سلح  �سرورة  على  برتكيزها  وذلك  ؛  اجلانب  بهذا  املركزة  العناية  اإىل  فعمدت  اململكة،  حكومة  الحظته  ما  وهو 

لي�ستطيع بذلك التمييز بني ال�سلوك ال�سحيح وال�سلوك اخلطاأ.

و�صنلقي النظرة يف هذه العجالة على اهتمام اململكة بتعليم ال�صجني, وذلك من جانبني.

أ( البرامج التعليمية النظامية: 
عمدت اململكة اإىل اإن�ساء املدار�س داخل ال�سجون، وذلك ملختلف املراحل الدرا�سية، من حمو اأمية، ومتو�سطة، وثانوية. كما اأن�ساأت مدار�س   

تعليمية داخل �سجون الن�ساء لتعليمهن فيها.

وكل ذلك يهدف اإىل �سغل وقت ال�سجني مما يعود عليه بالفائدة بدل تركه يعي�س فرتات الفراغ القاتل التي قد تورده املهالك. كما ي�ساعده   

هذا التعليم يف حتقيق رغباته امل�ستقبلية يف احل�سول على �سهادات توؤمن له العي�س الكرمي.

ولذا فقد عمدت اجلهات املعنية بال�سجناء اإىل افتتاح العديد من املدار�س املختلفة �سواء منها االبتدائية اأو املتو�سطة اأو الثانوية اأو مدرا�س   

حمو االأمية املختلفة، وذلك للجن�سني  

وكذلك اإقامة الدورات املهنية املتنوعة ليتعلم  ال�سجني مهنة تعينه عند اإطالق �سراحه على ظروف احلياة وتتيح له فر�سة العمل .   

والدبلومات، حيث فتحت  البكالوريو�س  ال�سجون وذلك يف مرحلة  اإىل  العايل  التعليم  اإدخال  التوجه نحو  اإىل  اململكة حاليًا  كما عمدت   
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الدمام  بالن�سبة جلامعة امللك في�سل يف  التعلم من بعد، وذلك يف بع�س املدن كما هو احلال  الدرا�سات اجلامعية عن طريق برنامج  املجال ملوا�سلة 

واالأح�ساء، وكذلك جامعة االإمام يف الريا�س.

ب( البرامج الدينية غير النظامية:
ا�ست�سعارًا من االإدارة العامة لل�سجون يف اململكة العربية ال�سعودية مل�سوؤوليتها الكبرية اأمام اهلل عز وجل ثم اأمام امل�سوؤولني و... فقد عمدت   

اإىل و�سع برامج توعية لل�سجناء وت�ستمل على برامج الوعظ واالإر�ساد وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي.

واأما برنامج الوعظ واالإر�ساد في�ستمل على الندوات والدرو�س وامل�سابقات الثقافية، وقد �ساهمت جهات حكومية متعددة يف تنظيم هذا   

الربنامج، وكان مل�ساهمتها دور بارز وفعال يف اإ�سالح اأحوال كثري من ال�سجناء امل�سلمني .

اأما برنامج حتفيظ القراآن الكرمي فقد كان ملكرمتي خادم احلرمني ال�سريفني االأثر امللمو�س يف نف�سيات ال�سجناء، واأكرب ت�سجيع على حفظ   

ال�سجناء  من  كثري  التحق  وقد  اأجزائه،  بع�س  اأو  كاماًل  الكرمي  القراآن  يحفظ  الذي  ال�سجني  حمكومية  بتخفي�س  املكرمة  تق�سي  حيث  اهلل،  كتاب 

ال�سعوديني وغريهم بحلقات حتفيظ القراآن يف ال�سجون يف خمتلف مراحل ذلك.
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إجراءات الدراسة
بعد اأخذ املوافقة على اإجراء الدرا�صة مت تطبيق الإجراءات وفق التالية :

صدق أداة الدراسة : 
�سدق اال�ستبانة يعني التاأكد من اأنها �سوف تقي�س ما اأُعدت لقيا�سه )الع�ساف، 1995:429(، كما ُيق�سد بال�سدق »�سمول اأداة الدرا�سة   

لكل العنا�سر التي يجب اأن حتتويها الدرا�سة من ناحية، وكذلك و�سوح فقراتها ومفرداتها من ناحية اأخرى، بحيث تكون مفهومه ملن ي�ستخدمها« 

)عبيدات واآخرون 179: 2001(، ولقد قام الباحث بالتاأكد من �سدق اال�ستبانة من خالل ما ياأتي:

أواًل: الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين (: 
بعد االنتهاء من بناء اأداة الدرا�سة والتي تتناول » حاجة نزالء ال�سجن الإقامة برنامج تعليم عن بعد »، يف �سورتها االأولية )ملحق رقم 1( مت   

عر�سها على عدد من املحكمني املتخ�س�سني يف هذا املجال)ملحق رقم 2( وذلك لال�سرت�ساد باآرائهم.

وقد ُطلب من املحكمني م�سكورين اإبداء الراأي حول مدى و�سوح العبارات  من حيث الدقة العلمية واللغوية ومدى مالئمتها ملا و�سعت   

الأجله، ومدى منا�سبة العبارات للمحور الذي تنتمي اإليه، وتعديل اأو حذف اأو ا�سافه  اأي فقرات اأخرى مقرتحة مع و�سع التعديالت التي ميكن من 

خاللها تطوير اال�ستبانة.
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وبناء على التعديالت واالقرتاحات التي اأبداها املحكمون، قام الباحث باإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمني، من تعديل 

بع�س العبارات وحذف عبارات اأخرى، حتى اأ�سبح اال�ستبيان يف �سورته النهائية ملحق رقم )3(.

ثانيًا: صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
بعد التاأكد من ال�سدق الظاهري الأداة الدرا�سة قام الباحث بتطبيقها ميدانيًا وعلى بيانات العينة قام الباحث بح�ساب معامل االرتباط   

بري�سون ملعرفة ال�سدق الداخلي لال�ستبانة حيث مت ح�ساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات اال�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي 

تنتمي اإليه العبارة كما تو�سح ذلك اجلداول التالية.

جدول رقم )1(

معامالت ارتباط بري�سون للمحور االأول )مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد( بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.4548**0.651
2**0.6889**0.504
3**0.50810**0.745
4**0.53011**0.620
5**0.67112**0.625
6**0.55713**0.532
7**0.657-

** دال عند م�ستوى 0.01
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جدول رقم )2(

معامالت ارتباط بري�سون للمحور الثاين )برامج تعليمية ترى �سرورة تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد( بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.8584**0.654
2**0.7735**0.867
3**0.5126**0.794

** دال عند م�ستوى 0.01

يت�سح من خالل اجلدولني رقم )1 ، 2( اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01( وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االت�ساق الداخلي، كما 

ي�سري اإىل موؤ�سرات �سدق مرتفعة وكافية ميكن الوثوق بها يف تطبيق الدرا�سة احلالية.

ثبات اأداة الدرا�سة :

اأوقات خمتلفة )الع�ساف،  اأن االإجابة �ستكون واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقها على االأ�سخا�س ذاتهم يف  التاأكد من  ثبات اال�ستبانة يعني   

1995:430(، وقد قام الباحث بقيا�س ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخدام معامل ثبات الفا كرونباخ، واجلدول رقم )3( يو�سح معامل الثبات ملحاور اأداة 

الدرا�سة وذلك كما يلي :
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جدول رقم )3(

معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اأداة الدرا�سة 
معامل الثباتاملحورالرقم

0.8168مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد1
0.8446برامج تعليمية ترى �سرورة تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد2

0.8248الثبات الكلي

)األفا( )0.825( وهي درجة  الثبات الكلية  اإح�سائيًا، حيث بلغت قيمة معامل  الدرا�سة يتمتع بثبات مقبول  اأن مقيا�س  يو�سح اجلدول رقم )3( 

ثبات عالية، كما تراوحت معامالت ثبات اأداة الدرا�سة ما بني )0.817 ، 0.845(، وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق بها يف تطبيق الدرا�سة 

احلالية. 

األساليب اإلحصائية :
وملعاجلة بيانات الدرا�سة ا�ستخدم الباحث االأ�ساليب االإح�سائية التالية:

لتحقيق اأهداف الدرا�سة وحتليل البيانات التي مت جتميعها، فقد مت ا�ستخدام العديد من االأ�ساليب االإح�سائية املنا�سبة با�ستخدام احلزم   

.)SPSS( االإح�سائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز لها اخت�سارًا بالرمز

وذلك بعد اأن مت ترميز واإدخال البيانات اإىل احلا�سب االآيل، ولتحديد طول خاليا املقيا�س الثالثي )احلدود الدنيا والعليا( امل�ستخدم يف حماور   

الدرا�سة، مت ح�ساب املدى )3-1=2(، ثم تق�سيمه على عدد خاليا املقيا�س للح�سول على طول اخللية ال�سحيح اأي )3/2= 0.66( بعد ذلك مت 
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اإ�سافة هذه القيمة اإىل اأقل قيمة يف املقيا�س )اأو بداية املقيا�س وهي الواحد ال�سحيح( وذلك لتحديد احلد االأعلى لهذه اخللية، وهكذا اأ�سبح طول 

اخلاليا كما ياأتي:

• من 1 اإىل 1.66 ميثل درجة ممار�سة )ال اأدري( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.	

• من 1.67 اإىل2.33 ميثل درجة ممار�سة )غري موافق( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.	

• من 2.34 اإىل 3.0 ميثل درجة ممار�سة )موافق( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.	

وبعد ذلك مت ح�ساب املقايي�س االإح�سائية التالية:

اأفرادها جتاه عبارات  ا�ستجابات  الدرا�سة وحتديد  ال�سخ�سية والوظيفية الأفراد عينة  املئوية للتعرف على اخل�سائ�س  التكرارات والن�سب   

املحاور الرئي�سة التي تت�سمنها اأداة الدرا�سة.

والدرجة  عبارة  كل  بني  العالقة  باإيجاد  وذلك  الدرا�سة،  اأداة  �سدق  من  للتحقق   ،)Person Correlation( بري�سون  ارتباط  معامل   

الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه.

معامل األفا كرونباخ )Cronbach›s alpha(، للتحقق من ثبات اأداة الدرا�سة  

متو�سط   : العام  )املتو�سط  الرئي�سة  املحاور  عن  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  انخفا�س  اأو  ارتفاع  مدى  ملعرفة  “ وذلك   Mean “ احل�سابي  املتو�سط 

متو�سطات العبارات(، مع العلم باأنه يفيد يف ترتيب املحاور ح�سب اأعلى متو�سط ح�سابي.
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من  عبارة  لكل  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  انحراف  مدى  على  للتعرف   »Standard Deviation« املعياري  االنحراف  ا�ستخدام  مت   

عبارات متغريات الدرا�سة، ولكل حمور من املحاور الرئي�سة عن متو�سطها احل�سابي،  و يالحظ اأن االنحراف املعياري يو�سح الت�ستت يف ا�ستجابات 

اأفراد عينة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات متغريات الدرا�سة، اإىل جانب املحاور الرئي�سة، فكلما اقرتبت قيمته من ال�سفر تركزت اال�ستجابات 

وانخف�س ت�ستتها بني املقيا�س.

مت ا�ستخدام اختبار ) ت ( للعينات امل�ستقلة ) Independent Sample T-test ( للتعرف على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة   

اإح�سائية بني اجتاهات اأفراد الدرا�سة نحو حماور الدرا�سة باختالف متغرياتهم التي تنق�سم اإىل فئتني .
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول هذا الف�سل عر�س نتائج الدار�سة امليدانية ومناق�ستها من خالل عر�س اإجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات اال�ستبانة وذلك باالإجابة   

عن اأ�سئلة الدرا�سة على النحو التايل :

أواًل: استجابات النزالء :

السؤال األول: ما مدى حاجة السجناء إلى برامج تعليم عن بعد؟
اأفراد عينة  الإجابات  املعياري  واالنحراف  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  الباحث بح�ساب  قام  ال�سابق  الت�ساوؤل  ولالإجابة على 

الدرا�سة نحو مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد، كما مت ترتيب هذه الفقرات ح�سب املتو�سط احل�سابي لكاًل منها، وذلك كما يلي:

جدول رقم )4(

 يو�سح ترتيب اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد

الفقراتم
املتو�سط درجة املوافقة

احل�سابي
االنحراف 

املعياري
الرتتيب ال اأدريغري موافقموافق

%ك%ك%ك

13
ي�سهم  �سوف  لل�سجني  بعد موجه  برنامج تعليم عن  وجود 
يف تهيئة ال�سجني للعودة للعمل ال�سريف بعد اخلروج من 

ال�سجن
5198.111.9--2.980.1391
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8
ي�ساعد  �سوف  لل�سجناء  املوجه  بعد  عن  التعليم  برنامج 

ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم 
5198.111.9--2.980.1391

11
على  ي�ساعد  لل�سجناء  املوجه  بعد  عن  التعليم  برنامج 

حتقيق تنويع البدائل التعليمية لل�سجناء
5198.1--11.92.960.2772

5
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق امل�ساواة 

يف فر�س التعليم بني ال�سجناء وغريهم
5096.211.911.92.940.3083

4
وجود برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من حقوقهم 

االإن�سانية
5096.211.911.92.940.3083

10
ي�ساعد  لل�سجناء  املوجه  بعد  عن  التعليم  برنامج  مرونة 
ال�سجناء يف حتديد اأوقات الربامج التعليمية التي تتنا�سب 

مع ظروفهم داخل ال�سجن
4994.223.811.92.920.3344

12
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف يحقق 

دعم وتعزيز دوافع التعلم امل�ستمر لدى ال�سجني
5096.2--23.82.920.3885

3
لهم  يحقق  لل�سجناء  موجه  بعد  عن  تعليم  برنامج  وجود 

فر�سة ملوا�سلة التعليم
4994.2--35.82.880.4716
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7
ي�ساعد  لل�سجناء  موجه  بعد  عن  تعليم  برنامج  وجود 

اجلامعة على حتقيق ر�سالتها املجتمعية
4892.3--47.72.850.5387

4688.535.835.82.830.5138هناك حاجة اإىل اإن�ساء برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء2

9
برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف ي�ساعد على 

تقليل التكلفة االقت�سادية لل�سجناء على املدى البعيد
4586.535.847.72.790.5729

6
ي�ساعد  لل�سجناء  موجه  بعد  عن  تعليم  برنامج  وجود 

اجلامعة على حتقيق ر�سالتها التعليمية
4688.511.959.62.790.60510

3057.759.61732.72.250.92611لدي معرفة تامة مبفهوم التعليم عن بعد1
-2.850.232املتو�سط احل�سابي العام

يتضح من الجدول السابق  رقم )4( ما يلي:
املتو�سطات  ترتاوح  حيث  )موافق(،  بدرجة  فقرة   )11( جاءت  فقرة،   )13( بعد  عن  تعليم  برامج  اإىل  ال�سجناء  حاجة  مدى  حمور  يت�سمن   

احل�سابية لهم بني )2.79 ، 2.98(، وهذه املتو�سطات تقع بالفئة الثالثة من فئات املقيا�س املتدرج الثالثي والتي ترتاوح ما بني )2.34 اإىل 3.0(، 

يف حني جاءت فقرة واحدة بدرجة )غري موافق(، وهي الفقرة رقم )1(، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها )2.25(، وهو يقع بالفئة الثانية من فئات 

املقيا�س املتدرج الثالثي والتي ترتاوح ما بني )1.67 اإىل 2.33(، وت�سري النتيجة ال�سابقة اإىل تفاوت ب�سيط جدًا يف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة 
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نحو مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد.

جاءت الفقرتان رقم )13 ، 8( وهما )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف ي�سهم يف تهيئة ال�سجني للعودة للعمل ال�سريف بعد . 1

اخلروج من ال�سجن و برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم( باملرتبة االأوىل 

بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.98( وانحراف معياري )0.139( ، وهذا يدل على اأن هناك 

موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )11( وهي )برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء ي�ساعد على حتقيق تنويع البدائل التعليمية لل�سجناء( باملرتبة الثانية . 2

بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.96( وانحراف معياري )0.277(، وهذا يدل على اأن هناك 

موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرتان رقم )5 ، 4( وهما )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق امل�ساواة يف فر�س التعليم بني ال�سجناء وغريهم و وجود . 3

برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من حقوقهم االإن�سانية( باملرتبة الثالثة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد 

مبتو�سط ح�سابي )2.94( وانحراف معياري )0.308( ، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )10( وهي )مرونة برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء ي�ساعد ال�سجناء يف حتديد اأوقات الربامج التعليمية التي تتنا�سب . 4

مع ظروفهم داخل ال�سجن( باملرتبة الرابعة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.92( وانحراف 

معياري )0.334(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.
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جاءت الفقرة رقم )12( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف يحقق دعم وتعزيز دوافع التعلم امل�ستمر لدى ال�سجني( باملرتبة . 5

اخلام�سة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.92( وانحراف معياري )0.388(، وهذا يدل على اأن 

هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )3( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق لهم فر�سة ملوا�سلة التعليم( باملرتبة ال�ساد�سة بني الفقرات . 6

اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.88( وانحراف معياري )0.471(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد 

عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )7( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء ي�ساعد اجلامعة على حتقيق ر�سالتها املجتمعية( باملرتبة ال�سابعة بني . 7

الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.85( وانحراف معياري )0.538(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة 

بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )2( وهي )هناك حاجة اإىل اإن�ساء برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء( باملرتبة الثامنة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء . 8

اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.83( وانحراف معياري )0.513(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

املدى . 9 على  لل�سجناء  االقت�سادية  التكلفة  تقليل  على  ي�ساعد  �سوف  لل�سجناء  املوجه  بعد  التعليم عن  )برنامج  وهي   )9( رقم  الفقرة  جاءت 

البعيد( باملرتبة التا�سعة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.79( وانحراف معياري )0.572(، 

وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.
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جاءت الفقرة رقم )6( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء ي�ساعد اجلامعة على حتقيق ر�سالتها التعليمية( باملرتبة العا�سرة بني . 10

الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.79( وانحراف معياري )0.605(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة 

بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )1( وهي )لدى معرفة تامة مبفهوم التعليم عن بعد( باملرتبة احلادية ع�سر بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج . 11

تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.25( وانحراف معياري )0.926(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بن�سبة )57.7%( وعدم دراية اأو معرفة 

بن�سبة )32.7%( وعدم موافقة بن�سبة )9.6%( بني اأفراد عينة الدرا�سة، وهذا يدل على حاجة النزالء اإىل برامج التعليم عن بعد.

يبلغ املتو�سط احل�سابي العام )2.85(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد.
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السؤال الثاني: ما هي البرامج التعليمية التي يجب تنفيذها للسجناء من خالل التعليم عن بعد؟
ولالإجابة على الت�ساوؤل ال�سابق قام الباحث بح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري الإجابات اأفراد   

املتو�سط  ح�سب  الفقرات  هذه  ترتيب  مت  كما  بعد،  عن  التعليم  خالل  من  لل�سجناء  تنفيذها  يجب  التي  التعليمية  الربامج  نحو  الدرا�سة  عينة 

احل�سابي لكاًل منها، وذلك كما يلي:

جدول رقم )5(

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها 
لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد

الربامج التعليميةم
املتو�سط درجة املوافقة

احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الرتتيب ال اأدريغري موافقموافق
%ك%ك%ك

11.92.960.2771--5198.1برنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية3
4484.6611.523.82.810.4872برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية4
4280.823.8815.42.650.7383برنامج بكالوريو�س يف االإدارة2
3873.159.6917.32.560.7774برامج دبلومات فوق البكالوريو�س6
3873.159.6917.32.560.7774برنامج دبلوم كلية املجتمع5
3465.459.61325.02.400.8695برنامج بكالوريو�س يف القانون 1

-2.660.500املتو�سط احل�سابي العام
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يتضح من الجدول رقم )5( ما يلي:
يت�سمن حمور الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد )6( برامج، متت املوافقة عليها جميعها، حيث ترتاوح 

املتو�سطات احل�سابية لهم بني )2.40 ، 2.96(، وهذه املتو�سطات تقع بالفئة الثالثة من فئات املقيا�س املتدرج الثالثي والتي ترتاوح ما بني )2.34 

اإىل 3.0(، وت�سري النتيجة ال�سابقة اإىل جتان�س وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة نحو الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم 

عن بعد.

جاء الربنامج التعليمي رقم )3( وهو )برنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية( باملرتبة االأويل بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها . 1

عينة  اأفراد  بني  موافقة  هناك  اأن  على  يدل  وهذا   ،)0.277( معياري  وانحراف   )2.96( مبتو�سط ح�سابي  بعد  التعليم عن  من خالل  لل�سجناء 

الدرا�سة على هذا الربنامج.

جاء الربنامج التعليمي رقم )4( وهو )برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية( باملرتبة الثانية بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء . 2

من خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.81( وانحراف معياري )0.487(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على 

هذا الربنامج.

جاء الربنامج التعليمي رقم )2( وهو )برنامج بكالوريو�س يف االإدارة( باملرتبة الثالثة بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من . 3

خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.65( وانحراف معياري )0.738(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذا 
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الربنامج.

جاء الربناجمان التعليميان رقم )6 ، 5( وهما )برامج دبلومات فوق البكالوريو�س و برنامج دبلوم كلية املجتمع( باملرتبة الرابعة بني الربامج . 4

التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.56( وانحراف معياري )0.777(، وهذا يدل على اأن 

هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذين الربناجمني.

جاء الربنامج التعليمي رقم )1( وهو )برنامج بكالوريو�س يف القانون( باملرتبة اخلام�سة بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من . 5

خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.40( وانحراف معياري )0.869(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذا 

الربنامج.

يبلغ املتو�سط احل�سابي العام )2.66(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء 

من خالل التعليم عن بعد.
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ثانيًا: استجابات المسؤولين 

السؤال األول: ما مدى حاجة السجناء إلى برامج تعليم عن بعد؟
اأفراد عينة  الإجابات  املعياري  واالنحراف  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  الباحث بح�ساب  قام  ال�سابق  الت�ساوؤل  ولالإجابة على 

الدرا�سة نحو مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد، كما مت ترتيب هذه الفقرات ح�سب املتو�سط احل�سابي لكاًل منها، وذلك كما يلي:

جدول رقم )6(

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن 
بعد

الفقراتم
املتو�سط درجة املوافقة

احل�سابي
االنحراف 

املعياري
الرتتيب ال اأدريغري موافقموافق

%ك%ك%ك

4
وجود برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من 

حقوقهم االإن�سانية
2596.213.8--2.920.2721

3
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق 

لهم فر�سة ملوا�سلة التعليم
2492.327.7--2.920.3922
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8
برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف 

ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم 
واإمكانياتهم 

2492.313.813.82.880.3263

2
هناك حاجة اإىل اإن�ساء برنامج تعليم عن بعد موجه 

لل�سجناء
2388.5311.5--2.880.4314

12
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف 

يحقق دعم وتعزيز دوافع التعلم امل�ستمر لدى 
ال�سجني

2284.6415.4--2.850.3685

13
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف 

ي�سهم يف تهيئة ال�سجني للعودة للعمل ال�سريف بعد 
اخلروج من ال�سجن 

2388.513.827.72.810.5676

6
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء ي�ساعد 

اجلامعة على حتقيق ر�سالتها التعليمية
2284.627.727.72.770.5877

10
مرونة برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء 

ي�ساعد ال�سجناء يف حتديد اأوقات الربامج التعليمية 
التي تتنا�سب مع ظروفهم داخل ال�سجن

2284.613.8311.52.730.6678
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7
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء ي�ساعد 

اجلامعة على حتقيق ر�سالتها املجتمعية
2284.613.8311.52.730.6678

5
وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق 

امل�ساواة يف فر�س التعليم بني ال�سجناء وغريهم
2180.827.7311.52.690.6799

11
برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء ي�ساعد على 

حتقيق تنويع البدائل التعليمية لل�سجناء
2180.827.7311.52.690.6799

2180.827.7311.52.690.6799لدى معرفة تامة مبفهوم التعليم عن بعد1

9
برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف 

ي�ساعد على تقليل التكلفة االقت�سادية لل�سجناء 
على املدى البعيد

1973.1311.5415.42.580.75810

-2.780.370املتو�سط احل�سابي العام



57

يتضح من الجدول رقم )6( ما يلي:
يت�سمن حمور مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد )13( فقرة، جاءت جميعها بدرجة )موافق(، حيث ترتاوح املتو�سطات احل�سابية لهم 

بني )2.58 ، 2.92(، وهذه املتو�سطات تقع بالفئة الثالثة من فئات املقيا�س املتدرج الثالثي والتي ترتاوح ما بني )2.34 اإىل 3.0(، وت�سري النتيجة 

ال�سابقة اإىل جتان�س وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة نحو مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد.

جاءت الفقرة رقم )4( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من حقوقهم االإن�سانية( باملرتبة االأويل بني الفقرات اخلا�سة بحاجة . 1

ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.92( وانحراف معياري )0.272(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )3( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق لهم فر�سة ملوا�سلة التعليم( باملرتبة الثانية بني الفقرات اخلا�سة . 2

بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.92( وانحراف معياري )0.392(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة 

الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )8( وهي )برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم( باملرتبة . 3

الثالثة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.88( وانحراف معياري )0.326(، وهذا يدل على اأن 

هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )2( وهي )هناك حاجة اإىل اإن�ساء برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء( باملرتبة الرابعة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء . 4
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اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.88( وانحراف معياري )0.431(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )12( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف يحقق دعم وتعزيز دوافع التعلم امل�ستمر لدى ال�سجني( باملرتبة . 5

اخلام�سة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.85( وانحراف معياري )0.368(، وهذا يدل على اأن 

هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )13( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف ي�سهم يف تهيئة ال�سجني للعودة للعمل ال�سريف بعد اخلروج من . 6

ال�سجن( باملرتبة ال�ساد�سة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.81( وانحراف معياري )0.567(، 

وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرة رقم )6( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء ي�ساعد اجلامعة على حتقيق ر�سالتها التعليمية( باملرتبة ال�سابعة بني . 7

الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.77( وانحراف معياري )0.587(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة 

بني اأفراد عينة الدرا�سة.

جاءت الفقرتان رقم )10 ، 7( وهما )مرونة برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء ي�ساعد ال�سجناء يف حتديد اأوقات الربامج التعليمية التي . 8

ال�سجن و وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء ي�ساعد اجلامعة على حتقيق ر�سالتها املجتمعية( باملرتبة  تتنا�سب مع ظروفهم داخل 

الثامنة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.73( وانحراف معياري )0.667( ، وهذا يدل على اأن 

هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.
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جاءت الفقرات رقم )5 ، 11 ، 1( وهي )وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق امل�ساواة يف فر�س التعليم بني ال�سجناء وغريهم و . 9

برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء ي�ساعد على حتقيق تنويع البدائل التعليمية لل�سجناء و لدى معرفة تامة مبفهوم التعليم عن بعد( 

باملرتبة التا�سعة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.69( وانحراف معياري )0.679(، وهذا يدل 

على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

املدى . 10 على  لل�سجناء  االقت�سادية  التكلفة  تقليل  على  ي�ساعد  �سوف  لل�سجناء  املوجه  بعد  التعليم عن  )برنامج  وهي   )9( رقم  الفقرة  جاءت 

البعيد( باملرتبة العا�سرة بني الفقرات اخلا�سة بحاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.58( وانحراف معياري )0.758(، 

وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة.

يبلغ املتو�سط احل�سابي العام )2.78(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد.
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السؤال الثاني: ما هي البرامج التعليمية التي يجب تنفيذها للسجناء من خالل التعليم عن بعد؟
اأفراد عينة  الإجابات  املعياري  واالنحراف  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  الباحث بح�ساب  قام  ال�سابق  الت�ساوؤل  ولالإجابة على 

الدرا�سة نحو الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد، كما مت ترتيب هذه الفقرات ح�سب املتو�سط احل�سابي 

لكاًل منها، وذلك كما يلي:

جدول رقم )7(

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها 
لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد

الربامج التعليميةم
املتو�سط درجة املوافقة

احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الرتتيب ال اأدريغري موافقموافق
%ك%ك%ك

2180.8311.527.72.730.6041برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية4
2180.8311.527.72.730.6041برنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية3
1973.1311.5415.42.580.7582برنامج دبلوم كلية املجتمع5
1765.4415.4519.22.460.8113برنامج بكالوريو�س يف االإدارة2
1557.7726.9415.42.420.7584برنامج بكالوريو�س يف القانون 1
1142.3623.1934.62.080.8915برامج دبلومات فوق البكالوريو�س6

-2.500.589املتو�سط احل�سابي العام
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يتضح من الجدول رقم )7( ما يلي:
يت�سمن حمور الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد )6( برامج، منها خم�سة برامج متت املوافقة عليها، حيث 

ترتاوح املتو�سطات احل�سابية لهم بني )2.42 ، 2.73(، وهذه املتو�سطات تقع بالفئة الثالثة من فئات املقيا�س املتدرج الثالثي والتي ترتاوح ما بني 

)2.34 اإىل 3.0(، يف حني مل يوافقوا على برنامج واحد، وهو الربنامج رقم )6(، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي له )2.08(، وهو يقع بالفئة الثانية من 

اأفراد عينة  فئات املقيا�س املتدرج الثالثي والتي ترتاوح ما بني )1.67 اإىل 2.33(، وت�سري النتيجة ال�سابقة اإىل تفاوت ب�سيط جدًا يف وجهات نظر 

الدرا�سة نحو الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد.

جاء الربناجمان التعليميان رقم )4 ، 3( وهما )برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية وبرنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية( باملرتبة االأويل . 1

بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.73( وانحراف معياري )0.604(، وهذا يدل 

على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذا الربنامج.

جاء الربنامج التعليمي رقم )5( وهو )برنامج دبلوم كلية املجتمع( باملرتبة الثانية بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من . 2

خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.58( وانحراف معياري )0.758(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذا 

الربنامج.

جاء الربنامج التعليمي رقم )2( وهو )برنامج بكالوريو�س يف االإدارة( باملرتبة الثالثة بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من . 3
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خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.46( وانحراف معياري )0.811(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذا 

الربنامج.

جاء الربنامج التعليمي رقم )1( وهو )برنامج بكالوريو�س يف القانون( باملرتبة الرابعة بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من . 4

خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.42( وانحراف معياري )0.758(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذا 

الربنامج.

جاء الربنامج التعليمي رقم )6( وهو )برامج دبلومات فوق البكالوريو�س( باملرتبة اخلام�سة بني الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء . 5

من خالل التعليم عن بعد مبتو�سط ح�سابي )2.08( وانحراف معياري )0.891(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بن�سبة )42.3%( وعدم موافقة 

بن�سبة )23.1%( وعدم معرفة بهذا الربنامج بني اأفراد عينة الدرا�سة على هذا الربنامج.

يبلغ املتو�سط احل�سابي العام )2.50(، وهذا يدل على اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء 

من خالل التعليم عن بعد.
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السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المسؤولين و آراء النزالء :
للتعرف على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية بني اآراء امل�سوؤولني واآراء النزالء ا�ستخدم الباحث » اختبار ت لعينتني م�ستقلتني » ) 

Indepenedent Samples T-TEST ( لتو�سيح داللة الفروق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة جاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )8(

نتائج » اختبار ت لعينتني م�ستقلتني » ) Indepenedent Samples T-TEST( للفروق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة من امل�سوؤولني والنزالء

املتو�سطالعدداملحور
االإنحراف 

املعياري
قيمة ت

الداللة 
االإح�سائية

522.850.2320.8570.397النزالءمدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد 262.780.370امل�سوؤلني
من  لل�سجناء  تنفيذها  �سرورة  ترى  تعليمية  برامج 

خالل التعليم عن بعد
522.660.500النزالء

1.2320.222 262.500.589امل�سوؤلني 

 **   فروق دالة عند م�ستوى 0.01 فاأقل

يت�سح من خالل النتائج املو�سحة يف اجلدول رقم )8( اأعاله عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى) 0.05 ( فاأقل بني اآراء امل�سوؤولني . 1

والنزالء حول )مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد ( ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن امل�سوؤولني والنزالء موافقون على اأن هناك حاجة 
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ما�سة الإقامة برامج تعليم عن بعد لل�سجناء ب�سبب ا�ست�سعار امل�سوؤولني من خالل بعد نظرهم و�سعت اطالعهم الأهمية هذه الربامج ودورها املوؤثر 

يف تهيئة ال�سجناء للعودة للحياة العامة واالإنتاج والعمل، ومالم�سة هذه الربامج حلاجة فعلًية لدى النزالء، واأنها �ستكون هي ال�سبيل االأمثل 

باإذن اهلل لتحقيق تطلعاتهم امل�ستقبلية، ومن هنا تطابقت اآراء عينتي الدرا�سة.

الربامج . 2  ( والنزالء حول  امل�سوؤولني  اآراء  فاأقل بني   ) اإح�سائية عند م�ستوى) 0.05  اأعاله عدم وجود فروق ذات داللة  يظهر من اجلدول رقم )8( 

التعليمية الواجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد( ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن امل�سوؤولني والنزالء موافقون على كفاية هذه 

الربامج منا�سبتها.

خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها

متهيد:

 ي�سمل هذا الف�سل على عر�س الأبرز النتائج التي مت التو�سل اإليها ومن ثم التو�سيات املقرتحة يف �سوء تلك النتائج.

تو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج نوجزها فيما يلي:

أواًل: النتائج المتعلقة باستجابات النزالء
1. اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد، واأبرز هذه احلاجات متثلت يف:
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• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف ي�سهم يف تهيئة ال�سجني للعودة للعمل ال�سريف بعد اخلروج من ال�سجن.	

• برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم.	

• برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء ي�ساعد على حتقيق تنويع البدائل التعليمية لل�سجناء.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق امل�ساواة يف فر�س التعليم بني ال�سجناء وغريهم.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من حقوقهم االإن�سانية.	

2. اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد، واأبرز هذه الربامج متثل 

يف:

• برنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية.	

• برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية.	

• برنامج بكالوريو�س يف االإدارة.	

• برامج دبلومات فوق البكالوريو�س.	

• برنامج دبلوم كلية املجتمع.	

• برنامج بكالوريو�س يف القانون.	
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ثانيًا: النتائج المتعلقة باستجابات المسؤولين
1. اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد، واأبرز هذه احلاجات متثلت يف:

• وجود برنامج تعليم عن بعد لل�سجناء يعد حق من حقوقهم االإن�سانية.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء يحقق لهم فر�سة ملوا�سلة التعليم.	

• برنامج التعليم عن بعد املوجه لل�سجناء �سوف ي�ساعد ال�سجناء على تعليمهم وفق قدراتهم واإمكانياتهم.	

• هناك حاجة اإىل اإن�ساء برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجناء.	

• وجود برنامج تعليم عن بعد موجه لل�سجني �سوف يحقق دعم وتعزيز دوافع التعلم امل�ستمر لدى ال�سجني.	

2. اأن هناك موافقة بني اأفراد عينة الدرا�سة على الربامج التعليمية التي يجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد، واأبرز هذه الربامج متثل 

يف:

• برنامج بكالوريو�س يف اللغة العربية.	

• وبرنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية.	

• برنامج دبلوم كلية املجتمع.	



67

• برنامج بكالوريو�س يف االإدارة.	

• برنامج بكالوريو�س يف القانون.	

• برامج دبلومات فوق البكالوريو�س.	

3. عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى) 0.05 (فاأقل بني اآراء امل�سوؤولني والنزالء حول )مدى حاجة ال�سجناء اإىل برامج تعليم عن بعد 

، الربامج التعليمية الواجب تنفيذها لل�سجناء من خالل التعليم عن بعد( ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن امل�سوؤولني والنزالء موافقون على اأن 

هناك حاجة ما�سة الإقامة برامج تعليم عن بعد لل�سجناء.
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