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 الريادة عْن ُبعد: ريادة التعليم وثقافة اإلبداع
في اململكة العربية السعودية

د. إسماعيل بن إبـراهيم باطة

عضو هيئة التدريس

د. إبـراهيم بن محمد الحركان

املشرف العام

د. سلطان بن األسود العنـزي

كلية إدارة األعمال
 معهد ريادة األعمال 
 جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان املكونــات األساســية للتعليــم اإللكتـــروني، التــي يمِكــن للجامعــات الســعودية أن تتبناهــا 
العمــل  وأهميــة  الطلبــة  لــدى  اإلبــداع،  ومعيقــات  عناصــر  وتحليــل  اإللكتـــرونية  والتطبيقيــة  التعليميــة  للعمليــة  كمدخــل 
الجماعــي فــي تحفيـــز ذلــك وبنــاء التصــور اإليجابــي، لبـــرامج التعليــم اإللكتـــروني فــي الجامعــات الســعودية. وقــد اتبــع الباحثــون 
املنهــج الوصفــي لوصــف مجتمــع الدراســة وتحديــد معاملــه الرئيســة، مــن حيــث األعــداد والجنــس والتفاعــل فــي البـــرنامج وإعــداد 
املجتازيـــن وأعــداد خطــط العمــل املتخرجــة منــه، واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج التحليلــي املتعلــق بتحليــل البيانــات، التــي 
تــم جمعهــا مــن خــال أداة الدراســة )االســتبانة( للتوصــل إلــى اســتنتاجات حــول افتـــراضات عناصــر تعليــم اإلبــداع واالبتــكار 
والبيئة التفاعلية داخل البـرنامج وقدرة البـرنامج على تأهيل الطلبة إلعداد خطط عمل للمشروعات الريادية التي يطورونها 
ــر الطــاب 

ُ
ــل الباحثــون إلــى نتائــٍج مهمــٍة وهــي: تأث َرَضــة وتوصَّ

َ
فيمــا بينهــم. وأثـــر ذلــك علــى املجتمــع الخارجــي طبًقــا للعاقــات املفت

ــز الطــاب والبالــغ عددهــم  اإليجابــي بالبـــرنامج وأصبــح لديهــم شــغف اإلبــداع ونشــر ثقافــة ريــادة األعمــال وأن البـــرنامج حفَّ
 إال من خال البـــرنامج 

ً
ا، وتكويـــن مجموعات إبداعية لم يتشارك أعضاؤها سابقا

ً
، تخرج منهم )239( مشتـــرك

ً
)738( مشتـــركا

بلغــت عددهــا )112( مجموعــة تهــدف كل مجموعــة إلــى إعــداد خطــة عمــل للمشــروع الريــادي الــذي يتفقــون عليــه، واشتـــراك 
 مــن خــارج البـــرنامج.

ً
 إضافيــا

ً
عــدد )16( مشــاركا

أوصــت الدراســة بضــرورة إيجــاد بـــرنامج احتضــان وتمويــل للمشــروعات الناتجــة عــن البـــرنامج لتكامــِل الجهــود مــا بيـــن 
األفــكار اإلبداعيــة وتحويلهــا إلــى مشــروعات حقيقيــة، تخــدم املجتمــع وتســاهم فــي رؤيــة الســعودية 2030.

الكلمات املفتاحية: ريادة األعمال، خطة العمل، العمل الجماعي، التعليم اإللكتـروني، التعليم عن بعد، التدريب اإللكتـروني.

املقدمة

قامــت وزارة التعليــم فــي اململكــة العربيــة الســعودية فــي شــهر رجــب مــن عــام 1433هـــ املوافــق شــهر يونيــو 2012، بطــرح 
مبــادرات مشــروعات لتنميــة اإلبــداع واالبتــكار علــى مســتوى كافــة الجامعــات الســعودية. وقــد نافــس علــى هــذه املبــادرات أكثـــر 
 مــن 24 جامعــة ســعودية فــاز فيهــا بـــرنامج »الريــادة عــن ُبعــد »املقــدم مــن معهــد ريــادة األعمــال بجامعــة امللــك 

ً
مــن 60 مشــروعا

بـرز عناصر اإلبداع والريادة في التعليم اإللكتـروني النظري 
ُ
سعود« عام 1435هـ 2015-م. ملا يمتاز به من خصائص تعليمية ت

م واإلبداع بيـن املشتـركيـن وبما لديه من مخرجات ناتجة 
ُّ
والتطبيقي بما يتجاوز معوقات الحواجز الجغرافية ومعيقات التَعل

عن العملية التطبيقية والتشــاركية بيـــن املشتـركيـــن في إعداد خطة العمل ملشــروع الريادي والذي هو ُيعتبـــر املتطلب الرئيس 
فــي بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد.

 *  تم استام البحث في أكتوبر 2019، وقبل للنشر في ديسمبر 2019، وتم النشر في سبتمبـر 2021.

DOI: 10.21608/aja.2021.190131 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2021، ص ص 359- 384، 

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان املكونــات األساســية للتعليــم اإللكتـــروني، التــي يمِكــن للجامعــات الســعودية أن تتبناهــا كمدخــل 
للعمليــة التعليميــة والتطبيقيــة اإللكتـــرونية وتحليــل عناصــر ومعيقــات اإلبــداع، لــدى الطلبــة وأهميــة العمــل الجماعــي فــي تحفيـــز 
ذلــك وبنــاء التصــور اإليجابــي، لبـــرامج التعليــم اإللكتـــروني فــي الجامعــات الســعودية. وقــد اتبــع الباحثــون املنهــج الوصفــي لوصــف 
مجتمــع الدراســة وتحديــد معاملــه الرئيســة، مــن حيــث األعــداد والجنــس والتفاعــل فــي البـــرنامج وإعــداد املجتازيـــن وأعــداد خطــط 
العمــل املتخرجــة منــه، واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج التحليلــي املتعلــق بتحليــل البيانــات، التــي تــم جمعهــا مــن خــال أداة الدراســة 
)االســتبانة( للتوصــل إلــى اســتنتاجات حــول افتـــراضات عناصــر تعليــم اإلبــداع واالبتــكار والبيئــة التفاعليــة داخــل البـــرنامج وقــدرة 
البـــرنامج علــى تأهيــل الطلبــة إلعــداد خطــط عمــل للمشــروعات الرياديــة التــي يطورونهــا فيمــا بينهــم. وأثـــر ذلــك علــى املجتمــع الخارجــي 
ــر الطــاب اإليجابــي بالبـــرنامج وأصبــح لديهــم شــغف اإلبــداع 

ُ
ــل الباحثــون إلــى نتائــٍج مهمــٍة وهــي: تأث َرَضــة وتوصَّ

َ
 للعاقــات املفت

ً
طبقــا

وتكويـــن   ،
ً
مشتـــركا  )239( منهــم  تخــرج   ،

ً
مشتـــركا  )738( عددهــم  والبالــغ  الطــاب  ــز  حفَّ البـــرنامج  وأن  األعمــال  ريــادة  ثقافــة  ونشــر 

 إال مــن خــال البـــرنامج بلغــت عددهــا )112( مجموعــة تهــدف كل مجموعــة إلــى 
ً
مجموعــات إبداعيــة لــم يتشــارك أعضاؤهــا ســابقا

 مــن خــارج البـــرنامج. أوصــت الدراســة 
ً
 إضافيــا

ً
إعــداد خطــة عمــل للمشــروع الريــادي الــذي يتفقــون عليــه، واشتـــراك عــدد )16( مشــاركا

بضــرورة إيجــاد بـــرنامج احتضــان وتمويــل للمشــروعات الناتجــة عــن البـــرنامج لتكامــِل الجهــود مــا بيـــن األفــكار اإلبداعيــة وتحويلهــا إلــى 
مشــروعات حقيقيــة، تخــدم املجتمــع وتســاهم فــي رؤيــة الســعودية 2030.



 اإلبداِع في اململكِة العربيِة السعودية
ُ
 التعليِم وثقافة

ُ
الريادِة عْن ُبعد: ريادة
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أهمية الدراسة
ال شــك أن الجامعــات الســعودية، قــد خطــت خطــوات واســعة فــي التعليــم اإللكتـــروني؛ ولكــن مــن األهميــة بمــكان طــرح 
ــم 

ُّ
ز علــى التعل ِ

ّ
بـــرنامج إلكتـــروني تعليمــي وتدريبــي فــي الوقــت نفســه، ليــوازن بيـــن التعليــم النظــري والتعليــم التطبيقــي. ويـــرك

الذاتيــة  والرغبــِة  واإلبداعيــة  الوديــة  بالطرائــق  املشتـركيـــن  بيـــن  املعرفــة  وبــث  املســتمر  والتعلــم  الجماعــي  والتعلــم  الذاتــي 
فــي العمــل املشتـــرك؛ وبعيــًدا عــن روتيـــن األمــور التنظيميــة الرســمية. فاإلبــداع يحتــاج إلــى حريــة أكثـــر؛ وهــذا ال يتــاءم مــع 
التعليــم التقليــدي الــذي يـــركز علــى املعلومــة دون اســتخدام وســائل ناجعــٍة فــي صناعــة مجتمــع املعرفــة، وال شــك أن أهميــة 
ــم الذاتــي 

ُّ
الدراســة جــاءت للتعريــف بــاألدوات التعليميــة الجديــدِة املســتخدمِة فــي بـــرنامج اإلبــداع عــن ُبعــد التــي تحِفــز علــى التعل

واملشــاركة الجماعيــة والتطبيــق الريــادي املســتمر ملــا بعــد التخــرج مــن البـــرنامج واملتمثــل فــي خطــة املشــروع املســتقبلي، ومــن ثــم 
بــث هــذه املعرفــِة وتعزيـــز هــذه املهــارات وتـــرسيخ هــذا التعــاون، ونشــر ذلــك إلــى أفــراد املجتمــع وإحــداث التنميــة وأداء أفضــل 

لرســالة الجامعــات واملؤسســات التعليميــة.

 الدراسة
ُ

مصطلحات
بـــرنامُج الريــادِة عــن ُبعــد: بـــرنامٌج تعليمــٌي وتدريبــٌي لنشــِر ثقافــِة اإلبــداِع واالبتــكاِر فــي املجتمــع كل دورة فيــه تكــون - 

 )LMS( ــم اإللكتـــروني
ُّ
ُه معهــُد ريــادة األعمــال بجامعــة امللــك ســعود، مــن خــال بوابــِة التعل

ُ
مدتهــا ثمانيــِة أســابيِع، ينفــذ

فــي الجامعــة للخــروج بمنتــِج تطبيقــي بصــورة تشــاركية بيـــن املشتـركيـــن مــع الســماح لغيـــر املشتـركيـــن فــي البـــرنامج، فــي 
إعداِد خطِة العمِل للمشروع الريادي وتقديمه للبـرنامج - بعد عمليات التطويـر والتعديل -، يكون هذا املنتج نواة 
 للدعــم مــن قبــل الجامعــة أو مــن املستثمريـــن اآلخريـــن أو جهــات التمويــل 

ً
ملشــروع مســتقبلي فــي ريــادة األعمــال وقابــا

والدعــم فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

 في مجاِل - 
ٌ
 رائدة

ٌ
 عاملية

ٌ
 إلكتـــرونية

ٌ
م اإللكتـــروني )LMS: Learning Management System(: هي منصة

ُّ
 التعل

ُ
بوابة

ســمح بتصفــِح املــادِة التعليميــة للمشتـركيـــن فيهــا، وإجــراء االختبــارات ورصــد الدرجــات، وإجــراء 
َ
التعليــِم والتدريــب ت

الجلســات التعليميــة، واملزايــا اإللكتـــرونية لتتبــع التحصيــل العلمــي، وقيــاِس مشــاركِة الطلبــِة فــي التدريبــات واملهــام 
واإلحالــة إلــى املــواد اإلثـــرائية والروابــط الخارجيــة، وإلغــاء حاجــز املــكان بيـــن املشتـركيـــن والتواصــل اإللكتـــروني بينهــم 
مــن داخــل البـــرنامج عــن طريــق: الصــوت والصــورة والكتابــة والفيديوهــات املرئيــة وتحميــل ورفــع امللفــات والجــداول 

واملقاطــع وغيـــرها، ممــا يســاعد علــى تقليــل التكلفــة واســتثمار الوقــت والجهــد.

 العمــِل للمشــروع الريــادي: هــي نمــوذٌج ُمعتمــٌد فــي بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد كقالــٍب لوضــِع عناصــر تحويــل - 
ُ
خطــة

الفكــرة إلــى فرصــة مشــروع ريــادة أعمــال وتطويـــرها خــال البـــرنامج، ووضــع خطــة لتنفيــذ املشــروع علــى أرض الواقــع 
 للتمويــل واالســتثمار.

ً
وإعــداد نمــوذج العمــل التجــاري والتســويقي لــه ويكــون جاهــزا

املشــروُع الريــادي: هــو مشــروع صغيـــر يعتمــد علــى عــدم تقليــد املشــروعات القائمــة ويحتــاج إلــى املصــادر التمويليــة - 
غيـــر  جديــدة  وابتــكارات  وصناعــات  طــرق  علــى  ويقــوم  والتجديــد  باإلبــداع  يتصــف  املتميـــزة،  واألفــكار  البســيطة 

 عمــٍل حقيقيــة لرائــد األعمــال.
َ
ــد فرصــة ِ

ّ
مســبوقة فــي الســوق، ممــا يقلــل املنافســة ويـــزيد مــن تحقيــق األربــاح ويول

احتضــان املشــروع: مجمــوع خدمــات الدعــم اللوجســتي واملكتبــي لــرواد األعمــال املبتدئيـــن وخدمــات إعــداد دراســات - 
الســوق والجــدوى االقتصاديــة للمشــروع وإعــداد خطــة عمــل متكاملــة لتنفيــذ املشــروع والتحقــق مــن جــدوى إقامتــه 

واختبــار نجاحــه علــى أرض الواقــع.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
يشمل اإلطار النظري ملبادرة وزارة التعليم والتعريف بمبادرة الوزارة ومراحل إعدادها ونقلها إلى املحتوى اإللكتـروني، 

كما يشمل الدراسات السابقة التي تطرقت ملوضوع التعليم اإللكتـروني.

 - التعريف باملبادرة الوزارية
ً

أول

فــي 1433/6/9هـــ املوافــق 2012/4/30 قامــت وزارة التعليــم )وزارة التعليــم العالــي( بإرســال خطــاب لكافــة الجامعــات 
الســعودية مــن أجــل املشــاركة فــي طــرح مبــادرات تهــدف إلــى تنميــة اإلبــداع واالبتــكار فــي الجامعــات الســعودية وزيــادة قــدرة 
الطالــب علــى توليــد األفــكار اإلبداعيــة وإنتــاج ابتــكارات قابلــة للتحويــل إلــى بـــرامج علــى أرض الواقــع، كمــا طلبــت مــن جميــع 
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اســة الشــروط واملواصفات الخاصة باملبادرة وااللتـــزام بالشــروط واملواصفات  الجامعات الراغبة في املشــاركة االطاع على كرَّ
الــواردة بهــا والتــي تضمنــت مــا يلــي:

عنوان البـرنامج1- 

مجال البـرنامج2- 

توصيف البـرنامج3- 

أهمية املشروع وأهدافه - 

أهداف البـرنامج - 

الفئة املستفيدة من البـرنامج6- 

مدة البـرنامج بالتفصيل )أيام، ساعات( - 

محتوى البـرنامج العلمي8- 

تفاصيل آليات تنفيذ البـرنامج9- 

آليات تقويم البـرنامج 10-

خطة إعان وتعريف بالبـرنامج، وتحفيـز للمشاركة فيه 11-

آلية اختيار املتقدميـن للبـرنامج 12-

الخبـراء والشركاء املشاركون في تنفيذ البـرنامج 13-

امليـزانية املتوقعة للبـرنامج 14-

فــي تاريــخ 1433/8/14هـــ املوافــق 2012/6/4م قــام معهــد ريــادة األعمــال بإرســال مبــادرة »اإلبــداع عــن ُبعــد« وكراســة 
الــوزارة  داخــل  ُبعــد«  عــن  اإلبــداع   « مبــادرة  مــرت  وقــد  للــوزارة،  العاقــة  ذات  واملراســات  والوثائــق  واملواصفــات  الشــروط 

بمرحلتيـــن حتــى خرجــت علــى حيـــز الوجــود وهمــا:

املرحلة األولى: مرحلة الفرز والتأهيل

فيهــا جميــع  نافســت  التعليــم  وزارة  قبــل  مــن  والتحليــل  التقييــم  مــن  أكثـــر سنتيـــن  اســتغرقت  والتــي  املرحلــة  هــذه  فــي 
ــل  املبــادرات األخــرى املقدمــة مــن الجامعــات والتــي بلغــت حوالــي )60( مبــادرة مقدمــة مــن 24 جامعــة، فكانــت النتيجــة تأهُّ
 للتصفيــات الثانيــة للــوزارة.

ً
مبــادرة »اإلبــداع عــن ُبعــد« املقدمــة مــن معهــد ريــادة األعمــال بجامعــة امللــك ســعود لتكــون مرشــحة

املرحلة الثانية: مرحلة التقويم والعتماد
د مــن الشــروط املتعلقــة باملبــادرة والتــي أهمهــا »طــرق 

ُّ
وهــي مرحلــة التصفيــات الثانيــة للــوزارة فقــد تــم مناقشــة الـــتأك

تقويــم املبــادرة والفريــق االستشــاري لهــا » وبعــد التحقــق منهــا تأهلــت املبــادرة بشــكل نهائــي وإصــدار مــن قبــل وزارة التعليــم 
 للمعهــد بتاريــخ 1435/6/17هـــ املوافــق 2014/4/17م وتوقيــع عقــد تنفيــذ املبــادرة بيـــن وزارة التعليــم العالــي وجامعــة 

ً
تعميــدا

امللــك ســعود وفــق الشــروط التاليــة:

تنفيذ املبادرة بحسب الشروط واملواصفات الواردة في كراسة الشروط.- 

تـــزويد الــوزارة باملخططــات واآلليــات والوســائل للتنفيــذ ويشــمل ذلــك جميــع الحقائــب التدريبيــة والوســائل والبـــرامج - 
الحاســوبية قبــل البــدء بتنفيــذ املبــادرة.

االلتـزام بإشعار الوزارة بالتواريخ واألوقات قبل تحديدها للمستفيديـن بنحو شهريـن.- 

يـراعي تخصيص نسبة من املشروع التطويـري لعضوات هيئة التدريس والطالبات.- 

يتعيـن أن تتضمن جميع أنشطة املنظومة اإلعامية واإلعانية للبـرنامج اإلشارة إلى الوزارة.- 

تنفيذ املبادرة وفق خطة زمنية مسبقة.- 

تقويم املبادرة من قبل املستفيديـن منها.- 

متابعة سيـر العمل للمبادرة مع الجهة املختصة في الوزارة.- 

ثانًيا - التعريف بمبادرة اإلبداع عن ُبعد

قــام معهــد ريــادة األعمــال بجامعــة امللــك ســعود بتشــكيل لجنــة تضــم الخبـــراء واملختصيـــن إلعــداد مبــادرة »اإلبــداع عــن 
ــف تــم دراســة املبــادرة مــن قبــل لجنــة ُعليــا فــي املعهــد والتــي وجهــت بتعزيـــزها باملراجــع 

َّ
ث

ُ
ُبعــد« وخــال شهريـــن مــن العمــل املك

العلميــة والتطبيقيــة الحديثــة، لتكــون ضمــن املمارســات والتجــارب الدوليــة فــي تنميــة اإلبــداع واالبتــكار حيــث ُيمكــن تعريــف 
مبــادرة اإلبــداع عــن بعــد بأنهــا بـــرنامج تدريبي-تعليمــي عــن ُبعــد، ملجموعــات مــن الشــباب الطمــوح املتقاربيـــن فــي مــكان أو عمــل 
أو منطقــة واملتجانسيـــن فيمــا بينهــم بـــروح اإلبــداع واالبتــكار وحــس الفريــق املكمليـــن لبعضهــم البعــض فــي خبـــراتهم ومجاالتهــم 
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املختلفــة، حيــث يقــوم البـــرنامج علــى تحفيـــز اإلبــداع واالبتــكار علــى مهــارات ريــادة األعمــال، مــن خــال التدريــب اإللكتـــروني ثــم 
تكويـــن مجموعــات اختياريــة تســمى » مجموعــات اإلبــداع » حتــى تلتقــي هــذه املجموعــات فــي أماكــن مريحــة وقريبــة لتجمعــات 
األعضــاء فيهــا لتناقــش ببيئــة محفــزة لإلبــداع واالبتــكار مــا قامــت بالتعلــم عليــه فــي الوحــدات التدريبيــة اإللكتـــرونية ومــن ثــم 
التوصــل إلــى إبداعــات وابتــكارات وتكويـــن صــور ذهنيــة وتصميمــات ملــا ســيكون عليــه مشــروعهم فــي ريــادة األعمــال فــي املســتقبل 

وكيفيــة تحقيــق ذلــك أو محــاكاة تنفيــذه.

البـــرنامج مخصــص ملجموعــات وأفــراد وذلــك لتوســيع دائــرة مجتمــع املعرفــة كمــا يمكــن تطويـــر البـــرنامج ليصبــح دبلــوم 
عــن بعــد، أو بـــرنامج زمالــة عــن بعــد، أو بكالوريــوس عــن بعــد، مثــل أكاديميــة الفريــق التــي موقعهــا )Jyäskylä( شــمال هلســنكي 

)https://www.jyu.fi/en/apply( .عــام 2010م )Timo Partanen( عاصمــة فنلنــدا والتــي أسســها

أهمية املبادرة

 لوجــود خبـــرة مســبقة فــي جامعــة امللــك ســعود ملوضــوع التعليــم عــن ُبعــد، الــذي ُيعــّد مــن الوســائل والطرائــق الحديثــة 
ً
نظــرا

فــي التعليــم املجتمعــي، وبهــدف تحفيـــز الشــباب علــى اإلبــداع واالبتــكار وســّد حاجاتهــم امللحــة فــي اإلنتــاج واالســتقالية واالســتفادة 
املشتـــركة مــن طاقاتهــم ومواهبهــم فقــد جــاءت مبــادرة اإلبــداع عــن ُبعــد لتجمعهــم فــي بـــرنامج تدريــب إلكتـــروني محفــز لهــم وهــم 
فــي أماكــن تجمعهــم، وال يســتدعي حضورهــم الح�ســي، واالســتفادة مــن الروابــط الســابقة التــي تجمعهــم مثــل العمــل أو املنطقــة 
أو املعرفــة املســبقة لبعضهــم، وجــاءت فكــرة املبــادرة وأهميتهــا مــن خــال القــدرة علــى توجيــه الطاقــات الواعــدة التــي تســتطيع 
 عــن الروتيـــن، منطلقيـــن مــن الحمــاس والرغبــة فــي اإلبــداع واالبتــكار وتقديــم عمــل جديــد غيـــر 

ً
تجميــع أنفســها بأنفســها بعيــدا

، ومــا يصحــب ذلــك مــن زيــادة قــدرة املشتـركيـــن علــى توليــد األفــكار، والتعبيـــر عــن إبداعاتهــم النفســية ومناقشــتها 
ً
محــدد مســبقا

 غيـــر محــدد بقيــود الروتيـــن والتفكيـــر الفــردي الضيــق.
ً
مــع باقــي أعضــاء املجموعــة ليكــون اإلبــداع املتولــد ُحــرا

أهداف املبادرة
توليد األفكار اإلبداعية واالبتكارية من البيئة القريبة من املجتمع.- 

املشاركة الجماعية لتحقيق اإلبداع واالبتكار واملشروعات الريادية.- 

تأهيل املشروعات الريادية في مجال اإلبداع واالبتكار.- 

دمج املستفيديـن من املبادرة بمجموعات إبداعية وابتكارية منتجة.- 

الخروج بخطة عمل للمشروع الريادي قابل للدعم والتطويـر.- 

توسيع مجتمع املعرفة- 

املستفيدون من املبادرة
فئات الشباب.- 

رواد ورائدات األعمال.- 

املستشارون واملدربون في ريادة األعمال.- 

العاملون في جهات دعم ريادة األعمال- 

مرشدو وخبـراء املشروعات الصغيـرة.- 

املستثمرون من القطاع الخاص.- 

مدة املبادرة )عدد األيام، عدد الساعات(.
 -)

ً
عدد الساعات )48 ساعة تدريبية(.- ثمانية أسابيع )56 يوما

ا - مراحل إعداد املبادرة ونقلها إلى املحتوى اإللكتـروني التفاعلي
ً
ثالث

تــم تشــكيل فريــق  2014/4/17م، حيــث  1435/6/17هـــ املوافــق  بــدأت مرحلــة اإلعــداد والتخطيــط للبـــرنامج بتاريــخ 
اإلعــداد  مرحلــة  التنظيميــة،  املرحلــة  تمثــل  لــذا  تفاعلــي  تدريبــي  بـــرنامج  إلــى  املبــادرة  لتحويــل  والتخطيــط  لإلشــراف  العمــل 
التنظيمــي فــي مناهــج الوحــدات التعليميــة وكذلــك فــي البوابــة التفاعليــة والتعامــات اإللكتـــرونية للبـــرنامج، وذلــك مــن خــال:
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بناء البـرنامج التدريبي 1-

التدريبيــة  للموضوعــات  تدريبــي  بـــرنامج  بنــاء  تــم 
سهم في تنمية اإلبداع واالبتكار لدى طاب 

ُ
الحديثة التي ت

فــي تنميــة الِســمات والصفــات  الجامعــات، بطــرق محفــزة 
املحفــِزة لإلبــداع وانتهــاًء بتحــول اإلبــداع إلــى مشــروع ريــادي.

بناء املوضوعات التدريبية الرئيسة للبـرنامجأ- 

تــم فــي هــذه املرحلــة بنــاء املوضوعــات التدريبيــة 
 )1( رقــم  الجــدول  بحســب  البـــرنامج  فــي  الرئيســة 

التدريبيــة. املوضوعــات  هــذه  يبيـــن  والــذي 

بناء الوحدات التدريبية الفرعية في البـرنامجب- 

الوحــدات  بنــاء  إلــى  املرحلــة  هــذه   
ُ

تهــدف
مــن  مســتقلة  تدريبيــة  حقائــب  شــكل  علــى  التدريبيــة 
حيــث العناصــر التدريبيــة التــي تخصهــا، وتشتـــرك مــع 
غيـــرها مــن الوحــدات التدريبيــة باســتكمال ومعالجــة 
فــي  الرئيــس  التدريبــي  للموضــوع  املتعــددة  الجوانــب 
البـــرنامج، بمــا يضمــن تسلســل املســار التدريبــي، وبنــاء 
الوحــدات التدريبيــة الفرعيــة عــدد )48( حســب مــا هــو 
موضــح بجــدول )2( الــذي يبيـــن الوحــدات التدريبيــة 
التي تعالج الجوانب املتعددة للموضوعات التدريبية:

بناء عناصر التعليم في الوحدات التدريبيةج- 

فــي هــذه املرحلــة يتــم بنــاء وتصميــم الوحــدات 
وفنيــة  تعليميــة  بمواصفــات  للبـــرنامج  التدريبيــة 
حديثــة، مــن خــال تحديــد املــواد اإلثـــرائية واملصــادر 

جدول رقم )1(
املوضوعات التدريبية الرئيسة في البـرنامج

السمات والصفات اإليجابية املحفزة
سمات املبدع / املبتكر / رائد األعمال

تقييم األفكار اإلبداعية واالبتكارية
اإلبداع واالبتكار واستخدام التقنية
ال وتكويـن فريق عمل التنظيم الفعَّ

العوامل املؤثـرة في استمرار فريق العمل
إعداد خطة العمل للبـرنامج
دراسة الجدوى االقتصادية

دراسات السوق
أنواع املخاطر والتحديات أمام اإلبداع واالبتكار الجديد

مصادر التمويل واالستثمار
طرق تحويل األفكار إلى مشروعات

تطويـر ونمو املشروع

جدول رقم )2(
الوحدات التدريبية في البـرنامج

الوحدات التدريبيةاملوضوعاتم

السمات والصفات 1
اإليجابية املحفزة

التحفيـز: املفهوم – األهداف – الفوائد -النظريات
طرق التحفيـز وأنواعه

أهمية الحوافز في زيادة فعالية فريق العمل

سمات املبدع / املبتكر 2
/ رائد األعمال

اإلبداع
االبتكار

ريادة األعمال

تقييم األفكار اإلبداعية 3
واالبتكارية

أساليب التفكيـر
مهارات التفكيـر اإلبداعي

أدوات تقييم األفكار اإلبداعية

اإلبداع واالبتكار 4
واستخدام التقنية 

رءوس األموال ومشروعات التقنية
التقنية واالبتكار

مشروعات التقنية للشركات
اقتصاد املعرفة

التنظيم الفعال وتكويـن 5
فريق عمل

السلوك التنظيمي
فريق العمل

القيادة الفعالة

العوامل املؤثـرة في 6
استمرار فريق العمل

معوقات بناء وتطويـر فريق العمل
إدارة الصراع داخل فريق العمل

القرار الجماعي وتقييم األداء

إعداد خطة العمل 7
للبـرنامج 

كيفية كتابة خطة العمل
التنظيم واإلدارة

تعديات خطة العمل
الخطة التسويقية

التصورات املالية في خطة العمل
نموذج العمل التجاري

نماذج من خطط العمل

8
دراسة الجدوى 

االقتصادية

مقدمة عامة في دراسات الجدوى االقتصادية
دراسة الجدوى التسويقية

التنبؤ وتقديـر الطلب
دراسة الجدوى الفنية والهندسية

دراسات السوق9

مفهوم السوق وخصائصه
مفهوم دراسة السوق

تجزئة السوق
نظام املعلومات التسويقية

10
أنواع املخاطر 

والتحديات أمام اإلبداع 
واالبتكار الجديد

مفهوم اإلبداع واالبتكار
معوقات اإلبداع واالبتكار
تنمية القدرات اإلبداعية

مصادر التمويل 11
واالستثمار

مصادر التمويل
مصادر االستثمار

مرتكزات الخطة املالية
التقاريـر والقوائم املالية

طرق تحويل األفكار إلى 12
مشروعات

حاضنات األعمال
البـرنامج اإللكتـروني

االمتياز التجاري

تطويـر ونمو البـرنامج13

النسب املالية
نمو املبيعات واألرباح
تطويـر ونمو البـرنامج

إرشاد البـرنامج الريادي
48 وحدة تدريبية
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الرقميــة ووضــع املكونــات التنظيميــة لــكل وحــدة تدريبيــة، هــذه املكونــات تتكــون 
بحســب  وهــي  للبـــرنامج،  التدريبيــة  الوحــدات  فــي  أساســية  عناصــر  عشــرة  مــن 

الجــدول رقــم )3( الــذي يبيـــن عناصــر التعليــم فــي الوحــدات التدريبيــة:

الوسائل التعليمية 2-

تنفيــذ  نجــاح  ضمــان  فــي  تســاهم  والتــي  التعليميــة  الوســائل  توفيـــر  تــم 
كالتالــي: وهــي  البـــرنامج، 

بوابة إلكتـرونية موحدة للدخول إلى املوضوعات والوحدات التدريبية.أ- 

شاشة تفاعلية للمشتـركيـن لتلقي التدريبات وتطبيقها ثم إجراء االختبارات.ب- 

اكتساب املهارات التدريبية في الوحدات التعليمية.ج- 

تطويـر أفكار مشروعات املشتـركيـن الذيـن يعملون عليها طيلة مدة البـرنامج.د- 

وسائل تدريبية فنية وتعليمية مساعدة في الوحدات التدريبية مثل: - 

وسائط إلكتـرونية- 

صور تعبيـرية- 

فيديوهات تعليمية- 

بيئات تفاعلية ومحاكاة- 

جداول ورسومات توضيحية- 

تفاعل وتغذية راجعة- 

منتدى إلكتـروني داخل البـرنامج- 

جلسات حوارية مباشرة )أون اليـن( مع املدربيـن- 

املحتوى اإللكتـروني 3-

تــم نقــل محتــوى الحقائــب والوحــدات التدريبيــة فــي هــذه املرحلــة إلــى محتــوى إلكتـــروني تفاعلــي، بتقنيــات حديثــة لضمــان 
التواصــل بيـــن املشتـركيـــن واملدربيـــن، عــن طريــق فريــق مــن الخبـــراء املختصيـــن فــي مجــال التعليــم والتدريــب اإللكتـــروني فــي 

الجامعــة - عمــادة التعليــم اإللكتـــروني والتعليــم عــن ُبعــد - ومــن خــال:

تحويل كل دورة إلى شكل تفاعلي إلكتـروني.- 

 -.)SCORM( تطبيق أحدث املعاييـر العاملية املتعارف عليها في تصميم الدورات اإللكتـرونية مثل

م.- 
ُّ
دعم الدورات التدريبية املطورة في البـرنامج للعديد من أنظمة التشغيل وأنظمة إدارة التعل

تكويـن الوحدات املطورة على مستوى تفاعلي بيـن الطالب واملدرب.- 

رفع جميع املوضوعات والوحدات التدريبية على نظام إدارة التعلم اإللكتـروني )LMS للجامعة(.- 

االلتـــزام باملواصفات الفنية اآلتية في الجدول رقم )4( الذي يبيـــن املواصفات التقنية للوحدات التدريبية في املحتوى 
اإللكتـروني في البـرنامج:

جدول رقم )4(
املواصفات التقنية للوحدات التدريبية في املحتوى اإللكتـروني

املواصفاتم
 من قبل مختصيـن، وتم إجراء التعديات املناسبة عليه.1

ً
 ولغويا

ً
دقة املحتوى وسامته العلمية واللغوية حيث جرت مراجعته علميا

فعالية املحتوى التفاعلي، وطريقة العرض لفئة الطاب املستهدفة في البـرنامج.2
أسلوب العرض شيق ومتناسق وذو سرعة تقنية مناسبة.3
استخدام املواد التعليمية اإلثـرائية ذات الوسائط املتعددة املناسبة وذلك حسب طبيعة املوضوع.4
ربط استخدام املواد اإلثـرائية بتحقيق أهداف املوضوع والوحدات التدريبة في البـرنامج.5
سهولة وسرعة التنقل بيـن املحتويات التفاعلية اإللكتـرونية داخل البـرنامج. 6

االلتـزام بتصميم الواجهات وفقا للمواصفات والقياسات العاملية املتفق عليها، حيث تم اقتـراح عدة نماذج وقوالب وتم اختيار نموذج 7
واحد – أحدث تقنية تعليمية -لتنفيذ التصميمات عليه.

تقسيم املوضوع إلى وحدات تدريبية منفصلة حسب املادة العلمية املقدمة.8

جدول رقم )3(
عناصر التعليم في الوحدات التدريبية

املكونات التنظيمية للوحدات التدريبيةم.

الخريطة الذهنية1.

العناويـن الرئيسة2.

املقدمة3.

األهداف4.

املحتوى التدريبي5.

امللخص6.

املواد اإلثـرائية 7.

املراجع واملصادر8.

أنشطة وتدريبات9.
اختبار الوحدة10.
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املواصفاتم

9

مراعاة أساسيات التصميم التعليمي عند بناء الوحدات التدريبية بحيث:
تتضمن كل وحدة تدريبية )املقدمة-األهداف–الخريطة الذهنية-امللخص-االختبار الذاتي–املوارد اإلثـرائية واملراجع(.

تقسيم كل وحدة تدريبية إلى مجموعة من الدروس يتضمن كل درس )األهداف–األنشطة-اإلجراءات التدريبية–التقييم الذاتي(
تتضمن كل وحدة تدريبية اختبار نهائي شامل للوحدة.

م، بهدف إثـراء وتعزيـز املفاهيم املختلفة 10
ُّ
إضافة مواقع ومواد إثـرائية إضافية ضمن البـرنامج بسهولة ومرونة من خال نظام إدارة التعل

م، مع توفيـر اإلثـراءات بأسلوب الوسائط الفائقة من صوت وصورة وفيديو وحركة ومحاكاة وغيـرها.
ُّ
للتحسيـن من منحى التعل

احتواء الوحدات التدريبية على إثـراءات ومراجع إضافية مناسبة تحقق أهداف البـرنامج وذلك بالتعاون مع فريق خبـراء املحتوى العلمي.11
 وبحجم مناسب.12

ً
جميع الصور ومقاطع الفيديو والصوت واضحة وضوحا تاما

مراعاة التـرابط بيـن عناصر العرض )النصوص، املؤثـرات.(.13
توفر خاصية )املساعدة( في جميع صفحات املحتوى فيما إذا واجه الطالب صعوبة في االستخدام عند أي عنصر فيه.14
15 SCORM .مطابقة املحتوى ألحدث معاييـر تصميم املحتوى اإللكتـروني

وقــد تــم االلتـــزام باملواصفــات املبينــة فــي الجــدول رقــم )5( والــذي يبيـــن مواصفــات العــرض والتنســيق الفنــي للعناصــر 
التعليميــة لــكل وحــدة تدريبيــة:

جدول رقم )5(
مواصفات العرض والتنسيق الفني للعناصر التعليمية لكل وحدة تدريبية

املواصفـــــــــــــــــــــــاتمالبيان

)Text( النص

1

 على الشاشة.
ً
نوع الخط )Font Type(: استخدام خطوط واضحة ومقروءة جيدا

.)Simplified Arabic(، )Arial(، )Arabic Transparent( استخـدام أنـواع الخطوط املتوافرة على كافة أجهزة الحاسوب مثل
في حالة استخدام أنواع خطوط معينة مثل الخط العثماني في كتابة اآليات القرآنية املطابق ملصحف املدينة املنورة أو 

خطوط رياضية أو رموزها وفقا للتقنيات املتعارف عليها في هذا الشأن.
 للطاب.2

ً
الحجم )Font Size(: استخدام الحجم املائم للقراءة خصوصا

اللون )Font Color(: تم تحديد لون النص وعناوينه وفقا ألسس استقبال شبكية العيـن لتلك األلوان من حيث التدرج 3
اللوني والتمييـز الكامي.

السماكة )Thickness(: تستخدم سماكة الحروف في العناويـن الرئيسة وما يتما�سى مع أمور السياقات.4
التـرقيم )Bullets & Numbering(: توحيد مستويات التـرقيم وكذلك التفرعات ومستوياتها املختلفة.5

التنسيق 
)Alignment(

الفهرسة )Indexing(: استخدام أسلوب الفهرسة الشجرية.6

الفقرات )Paragraphs(: تحديد الفقرات من حيث بداية ونهاية كل فقرة.7
تدرج مستويات الفقرات مع بعضها بالنسبة للفقرة الرئيسة والفرعية وما يندرج تحتها من جمل قصيـرة.

الصور 
املصاحبة 

للنص 
)Images(

الحجم )Image Size(: تناسب حجم الصورة مع محتوياتها وتكون واضحة املعالم وال يؤثـر حجمها على خواصها.8
التجزئة )Segmentation(: استخدام خاصية تجزئة الصور لسرعة تحميلها والتعامل معها.9

االمتداد )Extensions(: اختيار امتدادات الصور بما يتناسب مع وضوحها وسهولة تحميلها والتعامل معها.10

التنسيق والتنظيم 4-

 يصــب فــي ســياٍق واحــٍد منســجٍم مــع رؤيــِة البـــرنامج، ورســالته واألهــداف املوضوعــة 
ً
مــن أجــل أن يكــون العمــل متكامــا

لــه، فقــد تــم العمــل بشــكل تنســيقي بيـــن جميــع أعضــاء الفريــق، ممــا يتيــح املراجعــة والتطويـــر بحســب املحتــوى العلمــي ومــا 
يتبــع ذلــك مــن تدريبــات وأنشــطة وتعــدد للحــاالت الدراســية، والعمــل علــى تعزيـــز املهــارات التدريبيــة بأســس علميــة بحســب ِكا 

النوعيـــن مــن التدريــب: التدريــب الفــردي والتدريــب التشــاركي فــي البـــرنامج.

التقويم واملراجعة 5-

لضمــان أعلــى مســتوى مــن املحتــوى العلمــي والتدريبــي فــي البـــرنامج، فقــد تــم وضــِع عــدِة خطــواٍت للتأكــد مــن املحتــوى 
العلمــي والتدريبــي مــن حيــث املراجعــة والتعديــل والتقويــم قبــل وأثنــاء وبعــد االنتهــاء مــن البـــرنامج:

قبــل البــدء: بنــاء مراحــل اإلعــداد والتجهيـــز التــي تتمثــل فــي مراجعــة املــادة العلميــة، والتأكــد مــن املهــارات التدريبيــة، أ- 
التأكــد مــن ســامة وســهولة املصطلحــات العلميــة، والتأكــد مــن ربــط التدريبــات باملحتــوى فــي الوحــدات التدريبيــة 
ومناســبة الروابــط اإللكتـــرونية، فــي مســاعدة الطــاب علــى االســتيعاب الصحيــح للمــادة التدريبيــة وكذلــك أن تكــون 

الحــاالت الدراســية مناســبة ملــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج فــي الوحــدات التدريبيــة وبصــورة علميــة ســليمة.
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أثناء االنعقاد: وضع مؤشرات أداء تقيس تفاعل املشتـرك مع البـرنامج وتصميم التقاريـر الدورية مدعمة باألعداد ب- 
مــع  التفاعــل  والتدريبيــة وضمــان  العلميــة  املــادة  تقويــم وتطويـــر  املتخــذة لضمــان  واإلجــراءات  املئويــة،  والنســب 
املشتـركيـــن وإعداد الرسائل اإللكتـــرونية املوجهة لكل الطرفيـــن )املتفاعليـــن/ الشكر والتحفيـــز وغيـــر املتفاعليـــن/ 

التذكيـــر والحــث علــى زيــادة التفاعــل(

بعــد االنتهــاء: تصميــم أداة الدراســة )االســتبانة( لتقييــم محــاور البـــرنامج التعلميــة، وأن يكــون متطلــب تعبئــة أداة ج- 
الدراســة )االســتبانة( إجباريــة للمتخرجيـــن منــه، وذلــك للتغذيــة الراجعــة والتطويـــر وإجــراء الدراســات العلميــة فيــه.

الدراسات السابقة
إن أهــم الدراســات واألبحــاث التــي عالجــت مشــكلة البحــث واملتمثلــة فــي كيفيــة إدخــال عناصــر اإلبــداع فــي التعليــم، كانــت 
ــم اإللكتـــروني فــي ضــوء النظريــة 

ُّ
دراســة )الفــوزان، 2018( التــي هدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر أدوات الجيــل الثانــي مــن التعل

االتصاليــة علــى التحصيــل، وبقــاء أثـــر التعلــم، ومهــارات التفكيـــر الناقــد لــدى طــاب كليــة االتصــاالت واملعلومــات بالريــاض، فــي 
مــادة مقدمــة تطبيقــات الحاســب اآللــي، ولتحقيــق هــذه األهــداف، تــم اختيــار عينــة البحــث مــن طــاب الســنة األولــى بالكليــة، 
بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وذلــك باختيــار شعبتيـــن، بحيــث تمثــل إحداهمــا املجموعــة الضابطــة، وكان عــدد أفرادهــا 
، ودرست 

ً
 تم تدريسها املقرر بالطريقة التقليدية، واألخرى املجموعة التجريبية التي كان عدد أفرادها )35( طالبا

ً
)39( طالبا

املقــرر باســتخدام أدوات الجيــل الثانــي مــن التعلــم اإللكتـــروني فــي ضــوء النظريــة االتصاليــة، وقــد اســتخدم الباحــث االختبــار 
التحصيلــي ومقيــاس التفكيـــر الناقــد والــذي أعــده روبـــرت واطســون وإدوارد جليســر، وقــد تــم تطبيــق االختبــار التحصيلــي 
 وتــم 

ً
 وبعديــا

ً
 )لقيــاس بقــاء أثـــر التعليــم(، أمــا مقيــاس مهــارات التفكيـــر الناقــد فقــد تــم تطبيقــه قبليــا

ً
 وتتبعيــا

ً
 وبعديــا

ً
قبليــا

، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يلــي:
ً
تطبيــق التجربــة ملــدة فصــل درا�ســي كامــل، بمعــدل أربــع ســاعات أســبوعيا

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.001 بيـــن متوســطي املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة 1- 
فــي درجــات التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيلــي، وكانــت تلــك الفــروق لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة وكان 

حجــم األثـــر )مربــع إيتــا( للدرجــة الكليــة لاختبــار التحصيلــي )0.36(.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.001 بيـن متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة 2- 
التجريبية لاختبار التحصيلي، وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي، وكان حجم األثـر )مربع إيتا( للدرجة 

الكلية لاختبار التحصيلي )0.82(.

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن درجــات املجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي والتطبيــق التتبعــي 3- 
أفــراد املجموعــة  التعلــم، واحتفــاظ  أثـــر  بقــاء  التعلــم( وهــذا مؤشــر علــى  أثـــر  بقــاء  )لقيــاس  التحصيلــي  لاختبــار 

التجريبيــة باملعلومــات رغــم م�ســي ثاثــة أســابيع علــى التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيلــي.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.001 بيـــن متوســطي املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة  - 
املجموعــة  طــاب  لصالــح  الفــروق  تلــك  وكانــت  الناقــد،  التفكيـــر  مهــارات  ملقيــاس  البعــدي  التطبيــق  درجــات  فــي 

التجريبيــة، وكان حجــم األثـــر )مربــع إيتــا( للدرجــة الكليــة ملقيــاس مهــارات التفكيـــر الناقــد )8 .0(.

أما أهم توصيات البحث فتمثلت في التالي:

م اإللكتـروني في العملية التعليمية.- 
ُّ
ُيستحسن تبني أدوات الجيل الثاني من التعل

الجامعــي -  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  املعلميـــن  لتدريــب  اإللكتـــروني  التعلــم  مــن  الثانــي  الجيــل  أدوات  اســتخدام 
، فــي أي وقــت، ومــن أي مــكان، لتطويـــر أســاليب وأدوات التعليــم اإللكتـــروني. والتعامــل مــع املســتجدات 

ً
افتـــراضيا

املاديــة. والتكاليــف  الوقــت  وتوفيـــر  التقنيــة 

، والتـركيـــز علــى تنميــة مهــارات التفكيـــر الناقــد للمتعلميـــن فــي بيئــات - 
ً
إعــادة النظــر فــي طــرق التدريــس املتبعــة حاليــا

تعليميــة جديــدة، باســتخدام أدوات الجيــل الثانــي مــن التعلــم اإللكتـــروني.

ــم واإلبــداع والتفكيـــر الناقــد بيـــن الطلبــة. ممــا 
ُ
ــم اإللكتـــروني يـــزيد فــي إمكانيــة التعل

ُ
ومــن هــذه الدراســة نســتنتج أن التعل

 علــى أن العمليــة التعليميــة تواجــه تحديــات عديــدة فــي ظــل التغيـــرات املجتمعيــة التــي واكبــت التقــدم املعرفــي 
ً
 قويــا

ً
يعطــي حافــزا

ــر، واســتيعابه وابتــكار آليــات ملواجهــة هــذه التحديــات والتغيـــرات والتكيــف  والثــورة املعلوماتيــة؛ ممــا يتطلــب مواكبــة هــذا التغيُّ
معهــا، بــل والتأثيـــر فيهــا بشــكل إيجابــي.
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دراســة )Smidt, Thornton & Abhari, 2017( التــي تشــير إلــى أهميــة تشــجيع املتعلميـــن علــى طلــب املعرفــة مــن خــال 
شــبكاتهم التقنيــة، واالســتفادة مــن أقرانهــم مــن خــال منصــات التعليــم عبـــر اإلنتـــرنت، وفــي قاعــات الدراســة، ومــن خــال 
شــبكاتهم االجتماعيــة، ومــن خــال كذلــك معلميهــم، ممــا يســمح ارتبــاط املتعلميـــن علــى املنصــة التعليميــة اإللكتـــرونية ببنــاء 
مجتمع تعلم على مســتوى الفصل الدرا�ســي وخارجه، ففي بيئات التعلم الشــبكي يفَضل تشــجيع الطاب على االســتفادة من 
أدوات التعليــم اإللكتـــروني، والبحــث عــن إجابــات معرفيــة عبـــرها وعمــل مجموعــات مــن خــال منصــات التفاعــل التعليميــة 
واالجتماعية واملصادر األخرى، التي تحث على الجهود التعاونية خارج حدود الفصل الدرا�سي، لتحقيق األهداف التعليمية 
، بحيــث تكــون بــؤرة تـركيـــز تصميــم التعلــم وضــع إطــار لهــذه الروابــط، وتكــون املعرفــة املشتـــركة واملوزعــة 

ً
واالجتماعيــة معــا

داعمــة لعمليــة التعليــم املؤطــرِة بإطــار تعليمــي هــادف.

فــي  ســتخدم 
ُ
ت  مــا 

ً
إلــى أن هنــاك العديــد مــن نظريــات التعلــم الرئيســة التــي كثيـــرا دراســة )Evans, 2017( التــي تشــير 

 يتبعهــا مناقشــة 
ً
املؤسســات التعليميــة الحديثــة، مثــل نظريــات التعلــم الســلوكية واملعرفيــة والبنائيــة واالتصاليــة، والتــي دائمــا

كفــاءة التعلــم الذاتــي، والتطبيــق التعليمــي ممــا يســاعد علــى بنــاء مبتكــرات جديــدة فــي كيفيــة إشــراك الطــاب فــي عمليــة التعلــم 
بمــا يضمــن الوصــول الشــامل وتوزيــع املعرفــة علــى الجميــع، مقارنــة مــع نظريــات التعلــم التقليــدي، فنظريــات التعلــم الحديــث 
الحلــول   إليجــاد 

ً
توجيهــا تقــدم كذلــك  التقليديــة كمــا  التعليميــة  العمليــة  إليــه  مــا ال تصــل  لتفسيـــر   

ً
 مفاهيميــا

ً
إطــارا تقــدم 

التعليميــة خــارج فصــول الفصــل الدرا�ســي، فهــي مــن نــوع نظريــات التعلــم املحتـــرف.

دراســة )Smith, 2016( عــن أنمــاط املشــاركة بمقــرر جماعــي فــي بـــرنامج تدريــب املعلميـــن بوســائل تقنيــة حديثــة - وهــي 
 دمَج نظرية 

ً
 مفاهيميا

ً
دراســة حالة - الستكشــاف أنماط تفاعات الطاب، وتقييم أداء املعلميـــن. اســتخدمت الدراســة إطارا

ــم الجماعــي لـــ )بانــدورا( والنظريــة االتصاليــة لـــ )سيمنـــز(، وأظهــرت النتائــج أن نمــط التعليقــات واألســئلة مــن املشتـركيـــن 
ُّ
التعل

والتطبيــق كان لــه أعلــى اســتجابة مباشــرة، واقتـــرحت الدراســة أن هــذا النمــط مــن املشــاركة يحــث ويدفــع مســتويات التفكيـــر 
ــز التفاعــات البينيــة، ممــا يشيـــر إلــى آثــار إيجابيــة لتســهيل التعليــم، ونقــل املعرفــة  إلــى أعلــى مســتوى، وأن أســلوب الدمــج يحّفِ

ــم إيجابيــة.
ُّ
والتواصــل بيـــن املشتـركيـــن الــذي يشتـــركون فــي تفاعــات تعل

دراســة بلبــكاي )2015( التــي تبيــن أن العالــم العربــي يعتمــد أســاليب التدريــس والتعليــم التقليديــة، التــي ال تتواكــب مــع 
عصــر االتصــاالت الســريعة واملعلومــات الهائلــة، كمــا يشيـــر إلــى مســتوى التعليــم املتدنــي املقــارن مــع الــدول املتقدمــة، يدعــو 
إلــى تطبيــق آليــات تعليميــة مســاندة للتعليــم التقليــدي كالتعلــم اإللكتـــروني، ملــا لــه مــن قــدرة علــى تحسيـــن ودعــم وبنــاء جيــل 

مواكــب وقــادر علــى التعامــل مــع تحديــات املعرفــة واالبتــكارات العلميــة والبحثيــة والتقنيــة الجديــدة.

مؤتمــر املنظمــة العربيــة للتـــربية والثقافــة والعلــوم - ألكســو، )2014(، »املؤتمــر الرابــع عشــر لــوزراء التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي« الــذي عقدتــه بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العالــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية، تحــت عنــوان 
»تطويـــر التعليــم املفتــوح والتعليــم عــن ُبعــد فــي الجامعــات العربيــة« عــام 2014م، والــذي أكــد علــى االهتمــام بإدمــاج تقنيــات 

التعلــم اإللكتـــروني ضمــن املناهــج وإدارات التعليــم فــي جميــع مســارات التعليــم العالــي. 

املؤتمــر الدولــي الثالــث للتعليــم اإللكتـــروني والتعليــم عــن ُبعــد )2013(، الــذي ُعقــد تحــت شــعار »املمارســة واألداء 
املنشــود«، ونظمتــه وزارة التعليــم العالــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية، ممثلــة باملركــز الوطنــي للتعليــم اإللكتـــروني والتعليــم 
عــن بعــد، والــذي أشــار إلــى مجموعــة مــن النقــاط املشتـــركة التــي تعــزز دور التعليــم اإللكتـــروني والتعليــم عــن بعــد، وأبـــرزها 
ضــرورة تعزيـــز البيئــة التحتيــة التقنيــة للتوســع فــي دعــم نظــم التعلــم اإللكتـــروني والتعليــم عــن بعــد، الــذي أصبــح أحــد وســائل 
التقــدم العلمــي والتقنــي وأهميــة توســيع نطــاق دورات التأهيــل والتدريــب النوعــي فــي مجــاالت اســتخدام التعلــم اإللكتـــروني، 
وتقنياتهــا الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة وضــرورة الوصــول للجهــات املســتفيدة وتدريبهــم فــي أماكــن عملهــم، وتفعيل اســتخدام 
املحتوى الرقمي، ودعمه من ناحية البناء والتطويـــر، حســب املعاييـــر العاملية، وتســهيل الوصول إليه من قبل املستفيديـــن، 
وتوفيـــر أدوات بناء املقررات الرقمية باإلضافة إلى تعزيـــز اســتثمار شــبكات التواصل التقنية املختلفة في التعليم اإللكتـــروني 

والتعليــم عــن ُبعــد.

الفصــول  تصميــم  دراســة  إلــى  وهدفــت   ،)Trirat, Soodsang, Phirasant & Suwannawajdr, 2014( دراســة 
االفتـــراضية التــي تقــوم علــى تصميــم املحتــوى علــى شــبكات اإلنتـــرنت ودراســة الرضــا عــن اختبــارات التحصيــل للطــاب نحــو مــا 
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وراء املعرفــة )Metacognition( والقــدرة علــى التعلــم للطــاب الجامعييـــن والتــي كان مــن أهــم نتائجهــا أن الطــاب الذيـــن تعلمــوا 
مــن خــال الفصــول االفتـــراضية اإللكتـــرونية حصلــوا علــى نتائــج أعلــى فــي التحصيــل الدرا�ســي مــن الفصــول الدراســية االعتياديــة.

دراســة إســماعيل )2014(، والتي كانت بعنوان »أثـــر تصميم بيئة تعلم إلكتـــروني تشــاركي في ضوء النظرية التواصلية 
علــى تنميــة التحصيــل ومهــارات إدارة املعرفــة الشــخصية لــدى طــاب تقنيــة التعليــم بجامعــة طنطــا«، فقــد توصلــت إلــى تفــوق 
بيئــة التعليــم اإللكتـــروني التشــاركي فــي ضــوء النظريــة التواصليــة فــي بيئــة التعلــم التقليديــة فــي تنميــة التحصيــل املعرفــي، واألداء 
املهــاري ومهــارات اإلنتــاج املرتبطــة بتصميــم املواقــع التعليميــة ببـــرنامج أدوب دريــم ويفــر، ومهــارات إدارة املعرفــة الشــخصية 

لــدى طــاب تقنيــة التعليــم.

دراســة )Allanson, 2013(، وهدفــت إلــى تحديــد مــا إذا كانــت انعكاســات الشــبكات االجتماعيــة عبـــر اإلنتـــرنت تؤثـــر 
علــى إحســاس الطــاب باملجتمــع، ومســتويات التصــور املفاهيمــي للتعلــم فــي مقــرر الجبـــرا، حيــث شــكلت النظريــة البنائيــة 
التعلــم  تقنيــات  الســتخدام  والعملــي  النظــري  اإلطــار  التأمليــة،  باملمارســات  املتعلقــة  اآللــي  الحاســب  خــال  مــن  والتواصــل 
اإللكتـــروني فــي هــذه الدراســة، والتــي أجريــت فــي مدرســة وســط فلوريــدا، بيـــن مجموعتيـــن مــن الطــاب ولــم تظهــر الدراســة أي 
فــروق دالــة أو مهمــة بيـــن املجموعتيـــن فيمــا يتعلــق بمعنــى املجتمــع والتعلــم للطــاب، إال أن النتائــج جــاءت لتدعــم تصميــم 
املنهــج الدرا�ســي الــذي يســتهدف التعلــم اإللكتـــروني وتســهيل صعوبــات التعلــم التــي تواجــه الطــاب وتعزيـــز فهــم التطــور التقنــي 

للطــاب وشــعورهم بالراحــة أثنــاء تفكيـــرهم الريا�ســي عندمــا يواجهــون التقنيــة.

دراســة )Granito & Chernobilsky, 2012(، التــي ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك بأنــه ليــس فقــط أدوات التعلــم بــل أدوات 
اإلنتـــرنت بشــكل عــام أفضــل لذاكــرة الطالــب الحديــث، فــي حيـــن يشيـــر ميتشــل وفــورر )Mitchell & Forer, 2010( إلــى أن 
 )Varaki,2006( مســتقبل التعلــم اإللكتـــروني أكبـــر مــن مجــرد اكتســاب املعــارف مــن اســتخدام وســائل التقنيــة، ويـــرى فاراكــي
أن البحــث اإللكتـــروني أصبــح استـــراتيجية مهمــة فــي دفــع عمليــة التعليــم والتعلــم فــي الســياق اإللكتـــروني، اســتجابة لانفجــار 

املعلوماتــي والتغيـــر الســريع فــي التقنيــة.

دراســة )Bates,2011( و)Anderson,2007( و)O’ Reilly,2005(، التــي أوضحــت أن وســيلة التعلــم عبـــر اإلنتـــرنت 
عــرف 

ً
تســمح للجميــع بنشــر املصــادر املعرفيــة عبـــر الشــبكة باســتخدام أدوات نشــر مفتوحــة وشــخصية وتعاونيــة، والتــي ت

ببـــرامج التواصــل االجتماعيــة. وتســمح أدوات التعلــم اإللكتـــرونية للمتعلــم وللمعلــم باملشــاركة، وتحريـــر املحتــوى وتطويـــره 
أو نشــره وتبــادل املعلومــات واستـــرجاعها عــن طريــق أدوات التعلــم مثــل الويكــي )Wikis( واملدونــات )Blogs( والبــث املباشــر 

)Podcasts( ومنصــات التعلــم مثــل )Black Board( وغيـــرها.

 دراســة )Noruzi, 2010(، بعنــوان »استكشــاف الرياديــة االجتماعيــة فــي عصــر الريــادة«، التــي نشــرتها مجلــة جامعــة 
دمشــق للعلــوم االقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة، مجلــد 27، عــدد 4، 2011، غســان العمــري ومحمــد ناصــر، وقــد هدفــت 
الدافعــة  القــوة  وأنهــا  العالــم،  فــي  لنمــو معظــم قطــاع األعمــال   

ً
 دافعــا

ً
ُمحــركا الريــادة االجتماعيــة بوصفهــا  إلــى توضيــح دور 

ــع الســريع فــي القطــاع االجتماعــي، وتطرقــت إلــى منــح جائــزة نوبــل للســام فــي املجــال االقتصــادي إلــى محمــد يونــس مؤســس  للتوسُّ
لــوف األفــراد؛ ومعظمهــم مــن 

ُ
مصــرف جراميــن )Grameen(، الــذي دفــَع بالعمــل الريــادي إلــى املنظومــِة العامليــِة ملســاعدته أ

 إلــى منهجيــة تعليــم الريــادة التــي تـــرِكز علــى تعليــم الِســمات الفرديــة 
ُ
النســاء للخــروج مــن دائــرة الفقــر. وقــد أشــارت الدراســة

للريــادي، وتوفيـــر املعرفــِة الازمــة، والفهــِم العميــق للريــادة، وربطهــا بالتعليــم والتدريــب فــي شــركات صغيـــرة وافتـــراضية، كمــا 
 إلــى املنهجيــة األمريكيــة فــي إثــارة الطمــوح الريــادي لــدى الطلبــة، ومــا يميـــز هــذه الدراســة، تـركيـــزها علــى الريــادة 

ُ
أشــارت الدراســة

االجتماعيــة أمــا مــا يميـــز دراســة الريــادة عــن ُبعــد فهــو تـركيـــزها علــى الجانــب االقتصــادي وإعــداد خطــط عمــل تكــون نــواة 
مســتقبلية ملشــروعات اقتصاديــة حقيقيــة.

 إلى فحِص قضايا مختلفٍة 
ُ
 الريادة بيـن طاِب األعمال في ماليـزيا« هدفت الدراسة

ُ
دراسة )Zain, 2010( بعنوان »نية

منهــا: الســماُت الشــخصية، والعوامــل البيئيــة التــي تؤثـــُر فــي دفــِع النيــِة )الرغبــة( الرياديــِة لــدى طــاِب كليــِة إدارِة األعمــال؛ 
 أن 

ُ
 وطالبــة، وقــد أبـــرزت الدراســة

ً
 الدراســِة مــن 288 طالبــا

ُ
بمختلــف تخصصاِتهــا فــي جامعــٍة عامــٍة فــي ماليـــزيا. تكونــت عينــة

أغلــب  ريــادِة األعمــال وأن يصبحــوا رّواد أعمــال، وأن  إنشــاء مشــروعات  فــي   
ُ
النيــة العينــة، لديهــم  أفــراد  مــن   )%67( نســبة 

قراراتهــم بهــذا الخصــوص تتأثـــر بتوجيــه عــدد مــن: أفــراد عائاتهــم بنســبة )18,9%(، ومــن األكاديمييـــن بنســبة )18%(، ومــن 
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رجــال األعمــال بنســبة )16%(. أمــا مــا يميـــز دراســة الريــادة عــن ُبعــد عــن دراســة )Zain(، شــمولية أفــراد عينــة دراســة الريــادة 
عــن ُبعــد وعــدم اقتصارهــا علــى طــاب كليــة إدارة األعمــال، بــل تعدتهــم إلــى مختلــف التخصصــات األكاديميــة واملســتويات 

الجامعيــة. ممــا يعطــي الشــمولية فــي دراســة الريــادة عــن ُبعــد.

وُيعــد التحصيــل وبقــاء أثـــر العلــم ومهــارات التفكيـــر الناقــد مــن الغايــات املهمــة للتعلــم، كمــا إن الهــدف األسا�ســي مــن 
التعليــم هــو التحصيــل وتعزيـــز االحتفــاظ باملعرفــة وتخزينهــا علــى املــدى الطويــل واستـــرجاعها واالســتفادة منهــا عنــد الحاجــة 

.)Raman, McLaughlin, Violato, Rostom, Allard and Coderre, 2010(

 للتعلم اإللكتـروني كان بحاجة لتطويـر نظرية 
ً
دراسة دارو )Darrow, 2009(، والتي يشيـر فيها إلى أن التطور املاحظ

ــم، وهــو مــا حــدث مــن خــال ظهــور النظريــة االتصاليــة علــى يــد جــورج سيمنـــز 
ُّ
ــم جديــدة لتحديــد إطــار هــذا النــوع مــن التعل

ُّ
تعل

)George Siemens( وفــي هــذا اإلطــار يـــرى سيمنـــز ) Siemens, 200( أن نظريــات التعلــم الســابقة ظهــرت فــي وقــت لــم يكــن 
للتقنيــة أي تأثيـــر علــى التعلــم، ولكــن خــال العقديـــن السابقيـــن أصبحــت التقنيــة تنظــم شــئون الحيــاة فــي عمليــات التواصــل 
والتعلــم واالنفتــاح، لذلــك ظهــرت النظريــة االتصاليــة )Connectivism( التــي تعتبـــر نظريــة للعصــر الرقمــي، تواكــب الطبيعــة 
املتغيـــرة للعمليــة التعليميــة والتأثيـــر الكبيـــر للتطــورات التقنيــة، ويؤكــد دراســل وبتنـــر )Drassil & Pitner, 2006( علــى أن 
النظريــة االتصاليــة هــي أحــد األطــر األساســية مــن التعلــم اإللكتـــروني، والتــي تؤكــد علــى الروابــط بيـــن مــوارد التعلــم واملتعلميـــن.

 علــى مســتخدمي اإلنتـــرنت والذيـــن 
ً
وفــي هــذا الســياق يشيـــر داونـــز ) Downes, 200( إلــى التغيـــر الــذي يظهــر واضحــا

 املواطنــون الرقميــون )Digital Natives( فهــم يســتوعبون املعلومــات بســرعة؛ باســتخدام الصــور والفيديــو، 
ً
يســمون أحيانــا

باإلضافــة إلــى النصــوص والتــي يتعاملــون معهــا بســرعة فائقــة وفــي الوقــت نفســه يتوقعــون تغذيــة راجعــة قويــة، ويـــرغبون فــي 
التواصــل مــع أقرانهــم القريبيـــن منهــم واملنتشريـــن حــول العالــم، ويؤكــد جوكــس ودوســاج )Jukes & Dosaj, 2006( بــأن شــباب 

اليــوم ينتمــون إلــى العصــر الرقمــي الــذي يختلــف عــن معلميهــم.

ويشيـــر داونـــز ) Downes, 200( إلــى أن تطبيقــات الويــب والتــي ُيعتبـــر ظهورهــا ليــس ثــورة تقنيــة، بــل ثــورة اجتماعيــة، 
فالجيــل الثانــي مــن التعليــم اإللكتـــروني املعتمــد علــى تطبيقــات الويــب ُيظِهــر بقــوة الطبيعــة التعاونيــة للتعلــم، كمــا إن التعلــم 

اإللكتـــروني يتطــور بالتـــزامن مــع تطــور الوســائل اإللكتـــرونية فــي التعليــم.

دراســة )Linan, 2004(، الــذي وجــَد أن هنــاك أربــع فئــات مختلفــة مــن بـــرامج تعليــم ريــادة األعمــال الجامعيــة: الفئــة 
األولــى »مشــروعات التوعيــة بـــريادة األعمــال«، وتهــدف إلــى زيــادة املعرفــة بـــريادة األعمــال والتأثيـــر علــى املفاهيــم اإلدراكيــة، 
عنــى ِبـــ »التعليــم لبــدء التشــغيل«، وتســتهدف الفئــات الذيـــن لديهــم فكــرة رياديــة 

ُ
التــي قــد تؤثـــر علــى النوايــا. والفئــة الثانيــة ت

ويحتاجــون إلــى حــل املســائل العمليــة واإلداريــة، حــول كيفيــِة إدارة أعماِلهــم لحســاِبهم الخــاص. والفئــة الثالثــة هــي »تعليــم 
، الراغبيـــن فــي تعزيـــز الســلوكيات واملهــارات بعــد 

ً
ديناميكيــة املشــروعات الرياديــة« التــي تـــركز علــى األشــخاص الريادييـــن أصــا

ــم مــدى 
ُّ
وصــف بأنهــا بـــرامج التعل

ُ
مرحلــة البــدء فــي إطــاق مشــروعاتهم. الفئــة األخيـــرة »التعليــم املســتمر لــرواد األعمــال« والتــي ت

الحياة، وتـركز على رواد األعمال ذوي الخبـرة في إقامة وتأسيس املشروعات الريادية )لينان، 2004: 14-16(. وقد استفادت 
دراســة الريــادة عــن ُبعــد مــن دراســة )لينــان(، فــي جانــب التعليــم املســتمر لــرواد األعمــال. وأضافــت عليــه ب�ســيء مــن االبتــكار 
 إلــى مجتمــع املعرفــة ككل، وليــس فقــط األفــراد 

ً
وهــو: العمــل الجماعــي والتعليــم البينــي بيـــن أعضــاء الفريــق، ممــا يــؤدي مســتقبا

الذيـــن يدخلــون البـــرنامج التعليمــي – كمــا أشــارت إليــه دراســة )لينــان(.

التعليميــة  التقنيــات  توظــف  االتصاليــة  النظريــة  أن   )Luo, Liu, Kuo & Yang, 200 ( ويــوان  وكــو،  وليــو  لــو  ويـــرى 
ســهولة. بــكل  وتبادلهــا  املعرفــة  وتكويـــن  والتواصــل  باالستكشــاف  للمتعامليـــن  تســمح  ألنهــا  اإللكتـــرونية 

فــي النظريــة االتصاليــة يعتمــدان علــى  إلــى أن التعلــم واملعرفــة  دراســة سيمنـــز )Siemens, 2004(، التــي يشيـــر فيهــا 
تنــوع اآلراء، كمــا إن التعلــم فــي عمليــة االرتبــاط بمصــادر املعلومــات، يتــم مــن خــال وصــات أو روابــط )Connections( يجــب 
 علــى ابتــكار 

ُ
ــدُّ القــدرة عَّ

ُ
تطويـــرها باســتمرار حتــى تـــزيد مــن تســهيل عمليــة التعلــم املســتمر، وتنميــة القــدرة علــى معرفــة املزيــد وت

 فــي األجهــزة واألدوات 
ً
الوســائل وطــرق االتصــال مــن املهــارات الرئيســة للنظريــة االتصاليــة، فالتعلــم يمكــن أن يكــون موجــودا

غيـــر البشــرية، كما إن التوصل إلى املعرفة الصحيحة الدقيقة والحديثة من أهم أهداف النظرية االتصالية، ألن ما يعتقد 
ــم.

ُّ
، كمــا إن اتخــاذ القــرار فــي حــد ذاتــه يعــدُّ عمليــة تعل

ً
صحتــه اليــوم، قــد ُيثِبــت تقــدم العلــم أنــه غيـــر صحيــح مســتقبا



 اإلبداِع في اململكِة العربيِة السعودية
ُ
 التعليِم وثقافة

ُ
الريادِة عْن ُبعد: ريادة
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ــم اإللكتـــروني يعــِرض املعلومــات بأشــكال مختلفــة، لتســاعد املتعلــم علــى اإلتقــان )محمــد، ومحمــود، ويونــس، 
ُّ
إن التعل

وســويدان، والجــرار، 2004( لهــذا يمكــن لطــاب القــرن الحــادي والعشريـــن االحتفــاظ بمزيــد مــن املعلومــات إذا تلقــوا هــذه 
املعلومــات مــن خــال وســيط رقمــي وأدوات التعلــم اإللكتـــرونية التــي تعتبـــر مغــٍذ أفضــل لذاكــرة الطالــب.

مــن خــال مــا ســبق تتضــح الحاجــة إلــى دراســة اســتخدام التعليــم اإللكتـــروني فــي العمليــة التعليميــة كأحــد الوســائل 
املقابلــة للتعليــم التقليــدي، وكذلــك فــإن مــا ســبق مــن التقاريـــر والتوصيــات تؤكــد تطويـــر العمليــة التعليميــة باســتخدام 
التعليــم اإللكتـــروني علــى أنــه مطلــب ضــروري ملســتقبل التعليــم، وجــاءت دراســة الريــادة عــن ُبعــد لتـــركز علــى مــا انتهــى إليــه 
اآلخــرون وعــرض تجربــة بـــرنامج تعليمي-تطبيقــي – لــه مخرجــات تتمثــل فــي خطــة العمــل- وقائــم علــى التعامــات اإللكتـــرونية فــي 

تطويـــر العمليــة التعليميــة فــي إحــدى الجامعــات الســعودية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن قطــاع التعليــم يشــهد تحديــات أساســية تتمثــل فــي ضعــف الجــودة التعليميــة وعــدم كفــاءة مخرجــات التعليــم لتائــم 
ــل مســئولياتها فــي تلبيــة ســوق  حاجــات مجتمــع حيــوي كمــا تنــادي بــه رؤيــة اململكــة 2030، ومــدى قــدرة الجامعــات علــى تحمَّ
الثــاث: املدخــات  التعليميــة  للنواحــي  الجامعيــة  التعليميــة  العمليــة  فــي  التحسيـــن والتطويـــر  إلــى  لحــة 

ُ
امل العمــل، والحاجــة 

تمثلــت  التعليميــة،  العمليــة  لتطويـــر  امللحــة  الســابقة والحاجــة  الدراســات  لنتائــج  والعمليــات واملخرجــات، ونتيجــة كذلــك 
مشــكلة الدراســة فــي »كيفيــة إدخــال عناصــر اإلبــداع فــي العمليــة التعليميــة؟ لهــذا جــاءت الدراســة لتثيـــر التســاؤالت التاليــة:

هل يمكن إعداد بـرنامج إلكتـروني عن ُبعد لتحقيق اإلبداع واالبتكار؟1- 

هل يمكن صنع بيئة تفاعلية للعمل ضمن مجموعات أفراد ال يعرف بعضهم البعض إال من خال املشاركة اإللكتـرونية؟2- 

هل يمكن تأهيل الطلبة إلعداد خطط عمل متميـزة للمشروعات الريادية؟3- 

هل يمكن نشر وتنمية األفكار اإلبداعية واالبتكارية في املجتمع؟ - 

 الدراسة
ُ

أهداف

 تحقيق األهداف التالية:
ُ
تحاوُل هذه الدراسة

بيان مكونات التعليم األساسية التي يمكن للجامعات السعودية أن تتبناها كمدخل للعملية التعليمية والتطبيقية.1- 

إدخال وتوظيف التقنية في العملية التعليمية.2- 

تحليل عناصر ومعيقات اإلبداع لدى الطلبة وأهمية العمل الجماعي في تحفيـز ذلك.3- 

بناء التصور اإليجابي حول بـرامج التعليم اإللكتـروني في الجامعات السعودية. - 

نشر ثقافة العمل الجماعي والعمل اإلبداعي مع أفراد مختلفي التخصصات والجهات. - 

فروض الدراسة

علــى ضــوء دراســات عديــدة العلميــة، واألدبيــات الســابقة التــي تناولــت تطويـــر العمليــة التعليميــة، فقــد تميـــزت هــذه 
ــم املســتمر، فالعنصــر األول يســتخدم الوســائل التعليميــة التــي تكفــل 

ُّ
ــم الذاتــي والتعل

ّ
الدراســة بتـركيـــزها علــى عنصــري التعل

الثانــي  أمــا العنصــر  ــم والتطبيــق، 
ُّ
ــه وإمكاناتــه، ورغباتــه املعرفيــة للتحصيــل، والتعل ــم منهــا وتـــزيد مــن حّسِ

ُّ
للمشــارك التعل

ــم املســتمر فيكــون بالتـركيـــز علــى تكويـــن فــرِق العمــل الجماعيــة، وإعــداد خطــة عمــل للمشــروعات املســتقبلية 
ُّ
املتمثــل فــي التعل

 للمــادة التعليميــة فــي البـــرنامج. لــذا فــإن الفرضيــات جــاءت 
ً
 حقيقيــا

ً
، ونتاجــا

ً
 مســتمرا

ً
مــا

ُّ
 تعل

ً
والتــي ســيكون تنفيذهــا مســتقبا

علــى النحــو التالــي:

الفرضيــة الرئيســة األولــى: ال تـــركز الجامعــات الســعودية علــى البـــرامج اإللكتـــرونية عــن ُبعــد؛ كأحــد عناصــر تعليــم 1- 
.)P ≥ 0. ( اإلبــداع واالبتــكار، عنــد مســتوى داللــة

يعــرف بعضهــم 2-  أفــراد ال  بيـــن  ــم جماعــي 
ّ
تعل بيئــة تفاعليــة ملجموعــات عمــل  الثانيــة: ال يوجــد  الرئيســة  الفرضيــة 

.)P≥0. (داللــة مســتوى  عنــد  اإللكتـــرونية،  املشــاركة  خــال  مــن  إال  البعــض 
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الفرضيــة الرئيســة الثالثــة: ال يمكــن تأهيــل الطلبــة إلعــداد خطــط عمــل للمشــروعات الرياديــة فــي بـــرنامج إلكتـــروني 3- 
.)P ≥ 0. ( كأحــد مخرجــات التعليــم التطبيقــي، عنــد مســتوى داللــة

الفرضيــة الرئيســة الرابعــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لبـــرنامج التعليــم اإللكتـــروني عــن ُبعــد فــي نشــر وتنميــة  - 
.)P ≥ 0. ( األفــكار اإلبداعيــة واالبتكاريــة فــي املجتمــع، عنــد مســتوى داللــة

تصميم الدراسة

منهج الدراسة

إن تعــدَد طــرِق التعليــم الجامعــي وتنــوِع وســائله، واملتغيـــرات الســريعة فــي البيئــة الخارجيــة واملحيطــة فــي ريــادة األعمــال، 
وانتشار التقنية وسهولِة الوصوِل إلى املعلومِة دون الحاجِة إلى مكان محدْد؛ جاءت هذه الدراسة إلبـــراز دور بـــرنامج الريادة 
 علــى تلبيــة احتياجــات الســوق ومتطلبــاِت املجتمــع وتقليــل تكلفــة التعليــم، 

ٌ
خرجــاِت الجامعيــِة قــادرة

ُ
عــن ُبعــد فــي إثبــات أن امل

واســتخدام التقنيــة فــي التعليــم والتـركيـــز علــى أســلوب املشــاركة غيـــر الصفيــِة، وقيــاس ُمخرجــات البـــرنامج املتمثلــة فــي: إعــداد 
ِخطــة عمــل للمشــروع الريــادي الــذي ُيعتبـــر ذو قيمــٍة وفرصــٍة مســتقبليٍة للتمويــل والدعــم والحصــول علــى الجائــزة النقديــة 
ُض لــه مــن مراجعــٍة وتطويـــٍر   إبـــراز جوانــب البـــرنامج وآليــات عملــه ومــا تعــرَّ

ُ
فــي مســابقة البـــرنامج، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة

 يتــم تعميمــه علــى الجامعــات الســعودية.
ً
 ألبحــاٍث ودراســاٍت أخــرى وبالتالــي مثــاال

ً
ليكــون مجــاال

والجنــس  األعــداد  حيــث  مــن  الرئيســة؛  معاملــه  وتحديــد  الدراســة  مجتمــع  لوصــف  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  أخــذت 
والتفاعــل فــي البـــرنامج، وأعــداد املجتازيـــن وأعــداد خطــط العمــل املتخرجــة منــه، واملناطــق الجغرافيــة للمشتـركيـــن، والجهــات 
أداِة  خــاِل  مــن  جمُعهــا  تــم  التــي  البيانــاِت  بتحليــِل  املتعلــق  التحليلــي،  املنهــٍج  علــى   

ُ
الدراســة اعتمــدت  وكذلــك  املشــاركة، 

ــِل إلــى اســتنتاجات وافتـــراضاِت  الدراســِة )االســتبانة( الختبــار وتحليــل االفتـــراضات املنطقيــِة حــول جوانــِب البـــرنامج؛ للتوصُّ
حــول عناصــِر تعليــِم اإلبــداع واالبتــكار والبيئــة التفاعليــة داخــل البـــرنامج، وقدرتــه علــى تأهيــل الطلبــة إلعــداد خطــط عمــل 

 للعاقــات املفتـــرَضة.
ُ
للمشــروعات الرياديــة؛ التــي يقتـــرحونها وأثـــر ذلــك علــى املجتمــع الخارجــي طبقــا

مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيار مفرداتها

والبالــغ  املقامــة  الــدورات  الخمــس  خــال  ُبعــد  عــن  الريــادة  ببـــرنامج  املشتـركيـــن  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  يتكــون 
عددهــم )738( مشتـــرك، ويشــكلون موضــوع مشــكلة الدراســة مــن فئــات ومســتويات ومناطــق مختلفــة فــي الســعودية، وكمــا 
موضــح فــي تحليــل البيانــات مــن شــكل رقــم )1( إلــى شــكل رقــم )3( بحســب جنــس املشتـــرك، وبحســب املنطقــة الجغرافيــة، 
وبحســب الجهــات املشــاركة فــي البـــرنامج، التــي شــاركت فيــه مــن خــال اإلعانــات فــي الصحــف اليوميــة وعبـــر مواقــع التواصــل 
االجتماعيــة وشــبكة العاقــات اإللكتـــرونية التــي تشتـــرك الجامعــة بهــا مــع مختلــف الجهــات والجامعــات فــي مختلــف مناطــق 

اململكــة العربيــة الســعودية.

أمــا عينــة الدراســة فقــد تكونــت مــن مجموعــة جزئيــة مــن مجتمــع البحــث، وممثلــة لعناصــر املجتمــع أفضــل تمثيــل، 
بحيــث يمكــن تعميــم نتائــج تلــك العينــة علــى املجتمــع بأكملــه. وعمــل اســتدالالت حــول معالــم املجتمــع. كمــا إنهــا تحتفــظ بجميــع 
خصائــص املجتمــع األصلــي، لــذا فقــد بلــغ عــدد أفــراد عينــة الدراســة )235( مشتـــرك، حيــث إن تعبئــة اســتبانة تقييــم البـــرنامج 

)أداة الدراســة( متطلــب إجبــاري للحصــول علــى شــهادة التخــرج للمجتازيـــن الذيـــن ينهــوا كامــل متطلبــات البـــرنامج والتــي هــي:

االختبارات القصيـرة عدد )5( اختبارات.- 

االختبار الشامل في نهاية البـرنامج.- 

تكويـن فريق عمل تدريبي من 2-5 أشخاص.- 

إعداد خطة العمل للمشروع الريادي.- 

باإلضافــة إلــى التفاعــل إلكتـــروني ملــا ال يقــل عــن نســبة )80%( فــي األنشــطة الذاتيــة والتدريبــات والحــاالت الدراســية - 
واملصــادر اإلثـــرائية واملراجــع اإلضافيــة للمــادة التدريســية فــي البـــرنامج.



 اإلبداِع في اململكِة العربيِة السعودية
ُ
 التعليِم وثقافة

ُ
الريادِة عْن ُبعد: ريادة
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وبهــذا تكونــت العينــة مــن جميــع املجتازيـــن فــي البـــرنامج 
والبالــغ عددهــم )235( كمــا يوضحــه الجــدول )6( باســتثناء 
الدراســة  أداة  علــى  يجيبــوا  لــم  حيــث  مشتـركيـــن  أربعــة 
املعهــد  قــام  البحــث فقــد  )االســتبانة(. ولتحديــد عــدد عينــة 
مــن  دراسييـــن،  عاميـــن  خــال  تدريبيــة  دورات   )5( بتنفيــذ 
مــن  املوافــق  1440/4/18هـــ  إلــى  1438/6/6هـــ  الفتـــرة 

كالتالــي: إجمالهــا  يمكــن  2019/4/18م  إلــى  2017/3/5م 

مقاييس الدراسة وخصائصها

اعتمــدت اســتبانة الدراســة علــى املقاييــس الــواردة فــي 
الفوزان،1439هـــ-،  دراســة  خاصــة   – الســابقة  الدراســات 
الناقــد  التفكيـــر  مهــارات  وأســئلة  محــور  أهمهــا  كان  والتــي 
والتــي   )Watson & Glaser وجليســر  واطســون  )مقيــاس 
تناســب موضــوع وأهــداف الدراســة نتيجــة خاصيــة الدراســة 
عــن ُبعــد، واســتخدام وســائل التعليــم اإللكتـــروني والخرائــط 
الذهنيــة، والقــدرة علــى قيــاس مخرجــات البـــرنامج واملتمثلــة 

الريــادي. للمشــروع  العمــل  فــي عناصــر خطــة 

اســتبانة  وأســئلة  محــاور  صياغــة  اعتمــدت  كذلــك 
الدراســة علــى املناقشــات بيـــن فريــق البـــرنامج األســاس وبيـــن 
لجنــة  مــن  أكثـــر  راجعتهــا  وقــد  الــوزارة،  فــي  الخبـــراء  لجنــة 

ــي أبعــاد متغيـــرات الدراســة، وتتيــح اختبــار الفرضيــات ولزيــادة 
ّ
علميــة وأكاديميــة فــي الــوزارة والتأكــد مــن أن أداة الدراســة تغط

مصداقيــة وموثوقيــة البيانــات التــي تــم جمُعهــا وبعــد التعديــل والتطويـــر تــم صياغــة أداة الدراســة بشــكلها النهائــي وتقديمهــا 
فيــه. للمجتازيـــن  وإتاحتهــا  اإللكتـــرونية  البـــرنامج  منصــة  علــى  رفعهــا  علــى  وافقــت  التــي  الســعودية،  التعليــم  لــوزارة 

أداة جمع البيانات

، الختبــار فرضيــات الدراســة األربعــة، كمــا يوضحهــا الجــدول 
ً
تكونــت اســتبانة الدراســة مــن أربعــة محــاور و)20( ســؤال

)7( والــذي يعــرض أداة الدراســة.

جدول رقم )7( 
محاور الدراسة وأسئلتها

السؤالم.محاور الستبانة

املحور األول:

افر عناصر اإلبداع  تو
والبتكار في البـرنامج 

م عن ُبعد
ُّ
اإللكتـروني للتعل

أهداف بـرنامج الريادة عن بعد متوافقة مع األهداف التعليمية.1.

هناك تماثل بيـن البـرامج الصفية والبـرامج اإللكتـرونية في توصيل املعرفة العلمية والتطبيقية للطلبة.2.

تواكب الجامعة التطورات الحديثة باعتمادها على البـرامج اإللكتـرونية للتعليم.3.

يـركز املحتوى العلمي للبـرنامج على عناصر تعليم اإلبداع واالبتكار.4.

م الذاتي واإلدراك املعرفي.5.
ُّ
يتيح البـرنامج اإللكتـروني املزيد من حرية التعل

املحور الثاني:

البيئة التفاعلية في بـرنامج 
الريادة عن بعد بيـن 
أعضاء فرق العمل

اإلعانات ورسائل و)SMS( في البـرنامج كانت كافية.6.

البـرنامج مناسب للتعلم الجماعي ونقل املعرفة بيـن أعضاء فرق العمل.7.

هناك اهتمام بالرد على االستفسارات ومشاركة املعرفة بيـن األعضاء.8.

هناك عدة قنوات للتواصل مع املدربيـن.9.
يتيح البـرنامج حاالت دراسية ونماذج تطبيقية.10.

جدول رقم )6(
 في بـرنامج الريادة عن ُبعد

ُ
الدورات التدريبية املنفذة

وأعداد املجتازيـن )أفراد العينة(

عدد 
املشتـركيـن

عدد 
الجهات 
املشاركة

عدد 
املجتازيـن 
في البـرنامج

عدد 
املجتازيـن 
من الرجال

عدد 
املجتازيـن 
من النساء

عدد 
خطط 
العمل

اإلبداع عن ُبعد - 1
هجري )من 6/6 إلى 1438/8/8هـ ( --- ميالدي )من 3/5-2017/5/4م(

48630101148753
الريادة عن ُبعد - 2

هجري )من 2/23 إلى 1438/4/20هـ ( --- )ميالدي/ من 11/12-2018/1/7م(
3914191098

الريادة عن ُبعد - 3
هجري )من 6/16 إلى 1439/8/16هـ ( --- ميالدي )من 3/4-2018/5/2م(

17911385
الريادة عن ُبعد - 4

هجري )من 2/5 إلى 1440/4/5هـ (--- ميالدي )من 10/14-2018/12/12م(
23913589

الريادة عن ُبعد - 5
هجري )من 6/12 إلى 1440/8/13هـ(--- )ميالدي/ من 2/17-2019/4/18م(

1731295138237
7387423945194112مجموع



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2021

373

السؤالم.محاور الستبانة

املحور الثالث:

املحتوى العلمي في تأهيل 
الطلبة إلعداد خطط 

عمل للمشروعات الريادية 
في بـرنامج الريادة عن ُبعد 

كأحد مخرجات
التعليم التطبيقي

 إلعداد خطة العمل للمشروع الريادي. 11.
ً
عدد الوحدات التعليمية كان كافيا

استفدت بمعلومات علمية حديثة من البـرنامج عن كيفية إعداد خطة العمل للمشروع الريادي.12.

.13.
ً
 وشيقا

ً
الشرح التطبيقي داخل الوحدات التعليمية كان واضحا

العروض التقديمية املستخدمة في البـرنامج مساعدة للتطبيق العملي.14.

 للرجوع لها كمصادر إثـرائية إضافية في إعداد خطة 15.
ً
وجود املواد العلمية الخارجية في البـرنامج كان مهما

العمل للمشروع الريادي. 

املحور الرابع:

أثـر بـرنامج الريادة عن ُبعد 
في تعزيـز املهارات ونشر 

وتنمية األفكار اإلبداعية 
في املجتمع

 في تنوع الخبـرات وتبادل املعرفة.16.
ً
تعدد واختاف تخصصات أعضاء الفريق كان مهما

ازداد اهتمامي بالعمل الُحر بنهاية البـرنامج.17.

خطة البـرنامج تبقي املشتـرك في البـرنامج على اتصال بالسوق والتطورات االجتماعية.18.

البـرنامج محفز على املشاركة في الفعاليات املجتمعية التي يتم نشرها واإلعان عنها في مجموعات التلقرام والواتس. 19.

 لتوسيع 20.
ً
السماح بوجود أعضاء من خارج املشتـركيـن في إعداد خطة عمل للمشروع الريادي كان مساعدا

دائرة املعرفة.

طريقة جمع البيانات

لغرض تحقيق أهداِف الدراسة فقد تم االعتماد على نوعيـن من مصادر املعلومات فيها:

املصــادر الثانويــة: وهــي تلــك البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن املصــادر املكتبيــة ومعلومــات التســجيل اإللكتـــروني - 
في البـرنامج.

املصــادر األوليــة: وهــي تلــك البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال محــاور وأســئلة اســتبانة الدراســة؛ والتــي - 
شــِملت علــى أهــداف وفرضيــات الدراســة والتــي تــم إعدادهــا بعــد الرجــوع إلــى املصــادر املكتبيــة والدراســات واألدبيــات 

الســابقة الــواردة فــي هــذه الدراســة.

أساليب تحليل البيانات

مــن أجــل الحصــول علــى النتائــج واملعلومــات مــن أداة الدراســة املســتخدمة فــي جمــع بياناتهــا، تــم االســتعانة ببـــرنامج 
اآلتيــة: األســاليب اإلحصائيــة  )spss( واســتخدام  التحليــل اإلحصائــي 

التكــرارات والنســب املئويــة؛ لوصــف نتائــج املعلومــات العامــة ملجتمــع الدراســة واتجاهاتــه، فيمــا يتعلــق ببـــرنامج - 
الريــادة عــن ُبعــد وخطتــه الدراســية واملقــررات واملخرجــات.

املتوســط الحســابي بــاألوزان، واالنحــراف املعيــاري، معامــل االختــاف، معامــل التوافــق، لقيــاس مــدى االختــاف - 
)T -test( أو التوافــق بيـــن االتجاهــات وامليــول نحــو بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد.

تضمنت استمارة الدراسة على مقاييس لنموذج ليكرت الخماسية، لتعبـر منها على محاور الدراسة كالتالي: 

لحســاب طــول الخايــا حيــث إن املــدى = أكبـــر قيمــة – أصغــر قيمــة، ثــم يتــم تحديــد طــول الخليــة عــن طريــق قســمة 
املــدى علــى عــدد خايــا املقيــاس، ثــم يتــم إضافــة طــول الخليــة إلــى أصغــر قيمــة فــي املقيــاس وهــي )1(؛ للحصــول علــى الحــد األعلــى 
للخليــة »ال أوافــق تماًمــا«، وهكــذا حتــى يتــم التوصــل إلــى الحــدود الُعليــا لــكل خليــة والتــي تعبـــر عــن معيــار الحكــم عــن متوســط 

اســتجابات عينــة الدراســة، لوصــف درجــة الرضــا فــي محــاور االســتبانة، والتــي ســتكون كمــا يلــي:

األوساط الحسابية من 1 إلى 1،8 تعني ال أوافق تماًما.- 

األوساط الحسابية التي تـزيد على 1,8 إلى 2,6 تعني ال أوافق.- 

األوساط الحسابية التي تـزيد على 2,6 إلى  ,3 تعني محايد.- 

األوساط الحسابية التي تـزيد على  ,3 إلى 2,  تعني أوافق.- 

األوساط الحسابية التي تـزيد على 2,  إلى 5 تعني أوافق تماًما.- 



 اإلبداِع في اململكِة العربيِة السعودية
ُ
 التعليِم وثقافة

ُ
الريادِة عْن ُبعد: ريادة
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ثباُت أداة الدراسة

أداة  ثبــات  مــن  للتحقــق 
الدراســة، وألهميــة تعميــم نتائجهــا 
مــن حيــث التوافــق واالنســجام بيـــن 
محتوياتهــا؛ تــم حســاب معامــل ألفــا 
 )Coronbach’s Alpha( رونبــاخ 

ُ
ك

التحليــل  نتائــج  وكانــت  للبيانــات 
الجــدول  فــي  كمــا  الدراســة  ملحــاور 

التالــي:  )8( رقــم 

يتضــُح مــن الجــدول )8( أن محــاور الدراســِة تتمتــع بقيمــٍة ثبــات عاليــة، حيــث تـــراوحت قيــم معامــل الثبــات ألفــا )0.898 
إلــى 0.918( وهــذا يــدل علــى أن أداة الدراســة تتمتــع بقيمــة ثبــات عاليــة.

الدراسة امليدانية
تحليل البيانات

عــدد  الخمســة،  مراحلــه  فــي  ُبعــد  عــن  الريــادة  بـــرنامج  فــي  شــارك 
األهليــة  والكليــات  الحكوميــة  الجامعــات  مختلــف  مــن   

ً
مشتـــركا  )738(

الجهــات  بلــغ عــدد  أنحــاء اململكــة. وقــد  مــن مختلــف  والجهــات واألفــراد 
فيــه  املتفاعليـــن  عــدد  وبلــغ  جهــة،   )74( املشتـــركون  إليهــم  ينتمــي  التــي 
والذيـــن التحقــوا باالختبــارات ولكنهــم لــم يقدمــوا خطــة عمــل للمشــروع 
عــدد )316( مشتـــرك، وكان عــدد املجتازيـــن فيــه )239( مشتـــرك؛ منهــم: 
العمــل  خطــط  عــدد  كان  كمــا  نســاء.   )194( وعــدد  رجــال،  عــدد)45( 
للمشــروعات املقدمــة فــي البـــرنامج )112( خطــة عمــل. واألشــكال التاليــة 
حســب  تصنيفهــم  وكذلــك  الجنــس  حســب  املشتـركيـــن  تصنيــف  تبيـــن 

وكالتالــي:  املشــاركة  الجامعــات  وحســب  الجغرافيــة  املنطقــة 

تصنيف املجتازيـن للبـرنامج حسب الجنس: 1-

81% مــن العــدد اإلجمالــي  كان عــدد اإلنــاث )194( والــذي يمثــل 
والبالــغ 239 مشتـــرك، بينمــا كان عــدد الذكــور )45( والــذي يمثــل 
نســبة 19%، وهــذا متوافــق مــع النســب املحليــة فــي التعليــم العــام 
إنتــاج  جمعيــة  مــن  املشتـــركات  باســتثناء  الجامعــي  التعليــم  أو 

والبالــغ عددهــم )82( مــن النســاء.

افية: 2- تصنيف املشتـركيـن بحسب املنطقة الجغر

توزعت املناطق الجغرافية للمشتـركيـن كالتالي:

املنطقــة  لتحتــل  للمشتـركيـــن،  الجغرافيــة  املناطــق  جــاءت 
البـــرنامج؛  فــي  للمشتـركيـــن  الجغرافيــة  املناطــق  أكبـــر  الوســطى 
فيهــا  وتقــع  العاصمــة  تضــم  منطقــة  كونهــا  املنطقــة،  حيــث  مــن 
أغلــب الجامعــات والجهــات ومراكــز التقــاء الفئــات املســتهدفة فــي 

البـــرنامج.

جدول رقم )8( 
معامل الثبات في أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ ملحاور الستبانة الخاصة بالدراسة

عدد املحاورم
العبارات

معامل ألفا
)α( كرونباخ

م عن ُبعد.1
ُّ
50.898توافر عناصر اإلبداع في البـرنامج اإللكتـروني للتعل

50.918البيئة التفاعلية في بـرنامج الريادة عن ُبعد بيـن أعضاء فرق العمل.2

املحتوى العلمي في تأهيل الطلبة إلعداد خطط عمل للمشروعات 3
50.912الريادية في بـرنامج الريادة عن ُبعد كأحد مخرجات التعليم التطبيقي.

أثـر بـرنامج الريادة عن ُبعد في تعزيـز املهارات ونشر وتنمية األفكار 4
50.911اإلبداعية في املجتمع.

  
  

19%

81%

رجال نساء

شكل )1( تصنيف املجتازيـن للبـرنامج حسب الجنس

  
  

المنطقة الجنوبية
11%

المنطقة الشمالية
23%

المنطقة الوسطى
34%

المنطقة لغربية
18%

المنطقة الشرقية
14%

افية شكل )2( تصنيف املشتـركيـن بحسب املنطقة الجغر
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حســب  3- املشتـركيـــن  تصنيــف 
املشــاركة والجهــات  الجامعــات 

 )3( التوضيحــي  الشــكل  يعــِرض 
الجامعــات  حســب  املشتـركيـــن  تصنيــف 
أعلــى  يضــم  والــذي  املشــاركة،  والجهــات 
املشتـركيـــن؛  مــن  للعــدد  الجهــات  هــذه 
حيــث جــاءت جامعــة األميـــرة نــوره بنــت عبــد 
الرحمــن فــي أعلــى القائمــة، وذلــك راجــع إلــى 
البـــرامج  يفضلــن  اللواتــي  اإلنــاث  طبيعــة 
ناســب التدريــب 

ُ
التدريبيــة عــن ُبعــد والتــي ت

مــن املنـــزل وعــدم االضطــرار إلــى االنتقــال إلــى 
التدريــب. مــكان 

نتائج الدراسة

تــم إجــراء تقيميـــن لبـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد: األول عــام وهــو التقييــم الرســمي املعتمــد مــن وزارة التعليــم للبـــرنامج والــذي 
ســتخدم كأداة للدراســة، حيــث ُيطلــب مــن املشتـركيـــن قبيــل إنهــاء البـــرنامج. وهــذا الــذي تــم اســتخدامه فــي التحليــل اإلحصائــي 

ُ
أ

 موزعيـــن علــى أربعــة محــاور رئيســة.
ً
واختبــار فــروض الدراســة بنــاء علــى األســئلة التــي تكونــت مــن 20 ســؤاال

كمــا تــم عمــل تقييــم مســتقل؛ مــن قبــل جمعيــة إنتــاج لألســر املنتجــة فــي منطقــة حائــل. - وهــو تقييــم خارجــي مســتقل عــن 
املعهــد- بعــد انتهــاء دورة الريــادة عــن بعــد-5، كمــا ُمبيـــن بالجــدول رقــم )6(، وشــمل جميــع املشتـركيـــن منهــم وإدراجــه فــي هــذه 

الدراســة لاستـــرشاد بــه.

 - نتائج تقييم البـرنامج من قبل كافة املشتـركيـن
ً

أول

يمكن عرض نتائج التقييم بحسب درجة املوافقة في جميع املحاور وكالتالي:

جدول رقم )9( 
افقة بحسب محاور التقييم درجة املو

افقاملحور افقمحايدمو ل أو
م عن ُبعد

ُّ
1.2%12.2%86.6%املحـــــــــــور األول:      توافر عناصر اإلبداع في البـرنامج اإللكتـروني للتعل

املحور الثالث:    املحتوى العلمي في تأهيل الطلبة إلعداد خطط عمل للمشروعات الريادية في بـرنامج الريادة عن 
 .1% .12%8. 8%ُبعد كأحد مخرجات التعليم التطبيقي

 .1%13.8% . 8%املحور الرابع:     أثـر بـرنامج الريادة عن ُبعد في تعزيـز املهارات ونشر وتنمية األفكار اإلبداعية في املجتمع
0. %9. 1%8.1 %املحور الثاني:     البيئة التفاعلية في بـرنامج الريادة عن ُبعد بيـن أعضاء فرق العمل

2.1%1. 1%83.8%متوسط اإلجابات

 فــي البـــرنامج، أن أكبـــر محــور حقــق موافقــة، كان محــور 
ً
ُياحــظ مــن واقــع نتائــج تقييــم محــاور البـــرنامج وارتباطهــم معــا

 بــأن بـــرنامج الريــادة عــن 
ً
ــم عــن ُبعــد، بواقــع )86.6%(. ممــا يعطــي اتجاهــا

ُّ
توافــر عناصــر اإلبــداع فــي البـــرنامج اإللكتـــروني للتعل

ــم اإلبــداع، وإطــاق مواهبهــم وتحفيـــزها عــن ُبعــد، فــي مجــاالت ريــادة األعمــال. وان البـــرنامج بشــكل 
ُّ
ــن الطلبــة مــن تعل ِ

ّ
ُبعــد يمك

عــام متفــق مــع األهــداف التعليميــة.

ويلــي محــور تأهيــل الطلبــة إلعــداد خطــط عمــل للمشــروعات الرياديــة، فــي بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد كأحــد مخرجــات التعليــم 
التطبيقــي فــي البـــرنامج، مــن حيــث التـــرتيب؛ فقــد بلغــت درجــة املوافقــة فيــه )8. 8%(. ويـــرجع ذلــك إلــى وضــوح خطــة البـــرنامج، 

ومدتــه والتسلســل املنطقــي للوحــدات التدريبيــة فيــه واملصــادر واملراجــع اإلثـــرائية والحــاالت العمليــة التــي يتيحهــا البـــرنامج.

 

جامعة االميرة نورة
19%

جامعة الملك سعود
13%

جامعة اإلمام
9%

جامعة األمير سطام
8%

جامعة الملك عبدالعزيز
7%

جمعيات خيرية
11%

القطاع الخاص
16%

بقية الجامعات
17%

شكل )3( تصنيف املشتـركيـن حسب الجامعات والجهات املشاركة
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أمــا فــي املرتبــة الثالثــة مــن نتائــج التقييــم، فقــد كان محــور أثـــر بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد فــي تعزيـــز املهــارات ونشــر وتنميــة 
األفــكار اإلبداعيــة فــي املجتمــع. حيــث بلغــت نســبة املوافقــة فيــه ) . 8%(، ممــا يعطــي أن البـــرنامج لــه تأثيـــر إيجابــي فــي تعزيـــز 
املهــارات فــي مجــال ريــادة األعمــال وتطويـــر الــذات، ممــا ينعكــس علــى الفــرد ويمتــد إلــى املجتمــع املحيــط بــه. وقــد كانــت درجــة التقديـــر 
لهذا املحور جيدة؛ ألنه يجمع أكثـــر من فرد وأكثـــر من جهة وأكثـــر من مستوى تعليمي ويجمعهم في خطة عمل ملشروع مشتـــرك.

أمــا محــور البيئــة التفاعليــة فــي بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد، بيـــن أعضــاء فــرق العمــل، فقــد بلــغ أقــل مــن نســب املحــاور 
األخــرى )8.1 %(، وذلــك متوقــع ألن البـــرنامج حديــث مــن نوعيــه فــي التدريــب العلمــي والعملــي، ويحتــاج الدقــة فــي التعليمــات 

اإللكتـــرونية؛ ممــا يـــزيد العــبء التعليمــي والتدريبــي علــى املشتـركيـــن.

يفــوق  البـــرنامج  بــأن   
ً
قويــا  

ً
انطباعــا يعطــي  ممــا  )83.8%(؛  بلغــت  فقــد  املحــاور،  كل  فــي  املوافقــة  درجــة  متوســط  أمــا 

للمشتـركيـــن.  
ً
إيجابيــا  

ً
ومؤثـــرا  

ً
مفيــدا كان  وبأنــه  التطلعــات، 

ومــن واقــع نتائــج التقييــم والبـــرنامج بشــكل عــام، فقــد وصــل عــدد املجتازيـــن مــن الذيـــن أنهــوا متطلبــات البـــرنامج إلــى 
239 مشتـــرك، وهو يـــزيد من نسبة العدد املستهدف من املجتازيـــن وهو 200 مشتـــرك بــ )39( مشتـــرك. ونستنتج من ذلك أن 

البـــرنامج قــد حقــق زيــادة حقيقيــة بلغــت  ,19% فــي أعــداد املستهدفيـــن.

كمــا كان مــن ُمخرجــات البـــرنامج األساســية، خطــط العمــل للمشــروعات الرياديــة والتــي بلــغ عددهــا)112( خطــة. جــاءت 
مــن قبــل )239( مشتـــرك فــي البـــرنامج، بمعنــى أن كل خطــة اشتـــرك فــي إعدادهــا أكثـــر مــن شخصيـــن علــى األقــل، وهــذا هــو 
 فيــه؛ 

ً
املؤشــر الثانــي املســتهَدف فــي البـــرنامج والــذي حققــه، فتجــاوز عــدد املشتـركيـــن فــي الخطــة املتوقعــة واملوضوعــة مســبقا

 لنشــر املعرفــة والوصــول إلــى مجتمــع املعرفــة.
ً
باشتـــراك أكثـــر مــن شخصيـــن فــي خطــة العمــل للمشــروع الريــادي، وذلــك تحقيقــا

ثانًيا - نتائج تقييم البـرنامج من قبل جمعية األسر املنتجة – حائل

تــم تصميــم اســتبيان خــاص 
للمشتـركيـــن فــي بـــرنامج الريــادة عــن 
ألعضــاء  الخامســة  ُبعد-الــدورة 
فــي  املنتجــة  ســر 

ُ
لأل إنتــاج  جمعيــة 

منطقــة حائــل؛ بهــدف التعــرُّف علــى 
آراِئهــم حــول البـــرنامج، والذيـــن بلــغ 
عددهــم )77( مشتـــرك، وبلــغ عــدد 
املستجيبيـــن منهــم )72( مســتجيب 
من أصل عدد )88( مشتـرك فّعال 
نتائجــه  أمــا  البـــرنامج.  فــي  ونشــط 

فكانــت كمــا بالجــدول رقــم )10(.

مــن هــذا االســتبيان الــذي تم 
تصميمــه مــن قبــل جهــة خارجيــة، 
-عــن معهــد ريــادة األعمــال- يبيـــن: 
إن متوســط النســبة املئوية للذيـــن 
املوافقــة  ــدوا  وأيَّ بنعــم،  جاوبــوا 
بلغــت  االســتبيان،  أســئلة  عــن 

. وهــذا متوافــق ويـــزيد مــع نســب التقييــم اســتبانة والتحليــل 
ً
)91.9%( مــن عــدد املستجيبيـــن والبالــغ عددهــم )72( مشتـــركا

املحــاور. فــي جميــع   )%83.8( فيهــا  املوافقــة  نســبة  متوســط  بلــغ  والتــي  للدراســة،  العــام 

الصة نتائج الدراسة
ُ

خ

ممــا ســبَق يمكــن القــول بــان الدراســة بينــت أن بـــرنامج الريــادِة عــن ُبعــد قــد حقــَق نتائــَج متعــددة، تمثلــت فــي النتائــج 
املباشــرة والنتائــج غيـــر املباشــرة.

جدول رقم )10( 
سر املنتجة في منطقة حائل

ُ
نتائج تقييم البـرنامج من قبل املشتـركيـن من جمعية األ

لربمانعمالسؤالالرقم
 .1%2. % . 9%هل كانت آلية التسجيل في الدورة متاحة وواضحة؟1
 .1%3.9% . 9%هل طريقة عرض املحتوى العلمي كانت بشكل مرتب وسهل؟2
مة؟3 0.0%8.3% .91%هل اشتملت الدورة على معلومات حديثة وقّيِ
 .1%8.3%90.3%هل كانت الفتـرة الزمنية للدورة عن ُبعد كافية؟4
 .1%2. % . 9%هل دورة الريادة عن بعد كانت مناسبة لك؟5
عَتِبر دورة الريادة عن بعد من أفضل الدورات التي أخذتها؟6

َ
3. % .6%88.3%هل ت

 .1% . %93.9%هل تمت االستفادة من املادة العلمية املعطاة في الدورة بشكل كافي؟7
 .6%3.1%90.3%هل توافق على أسلوب العمل الجماعي في إعداد خطة العمل؟8
 .1%6.9% .91%هل متابعة خطة املشروع زادت من تنمية مهارتك الشخصية؟9

 لك على االستمرار واملتابعة للوحدات التدريبية؟10
ً
 .1%2. % . 9%هل كانت االختبارات حافزا

ل أن تحتوي الشهادة املعتمدة عند إتمامك للدورة على تقييم ألدائك؟ 11  .9% .2%8. 8%هل تفّضِ
 في العمل الُحر ومشروعاتك املستقبلية؟12

ً
 جديدة

ً
 .1%6.9% .91%هل فتَحت لك الدورة آفاقا

 .1%6. %93.1%هل تـرغب في تـرشيح اسمك للمشاركة في الدورات القادمة؟ 13
؟14

ً
 .1%6. %93.1%هل تنصح غيـرك باالشتـراك في دورة الريادة عن بعد مستقبا
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النتائج املباشرة
جدول رقم )11( 
النتائج املباشرة

العددالبيان
74  الجهات والجامعات املشاركة

738  عدد املسجليـن في البـرنامج 
316  عدد املشتـركيـن املتفاعليـن من بداية البـرنامج إلى نهايته من الـــــــ 738 مشتـرك/مشتـركة

239  عدد املشتـركيـن الذيـن أنهوا متطلبات البـرنامج من الــــــ 316 مشتـرك/ مشتـركة
112  عدد خطط العمل للمشروعات الريادية املقدمة في نهاية البـرنامج 

16  عدد األشخاص املشتـركيـن في إعداد خطط العمل للمشروع الريادي من خارج البـرنامج 

النتائج األخرى غيـر املباشرة
تأثـر الطاب بالبـرنامج وأصبح لديهم شغف اإلبداع ونشر ثقافة ريادة األعمال.- 

 إال بـــرنامج الريادة - 
ً
 على خطة عمل مشــروع ريادي، لم يجمعهم ســابقا

ً
الحصول على مجموعات إبداعية تعمل معا

عــن ُبعــد؛ حيــث وصــل عــدد مجموعــات العمــل اإلبداعيــة إلــى )112( خطــة عمل مشتـــركة.

 - )16( بلــغ  البـــرنامج فيــه كفريــق عمــل  مــن خــارج  البـــرنامج والدليــل إشــراك أصدقائهــم  مــن قبــل  تحفيـــز الطــاب 
البـــرنامج. خــارج  مــن  مشــارك 

تأسيس شركة حقيقية ما بعد البـرنامج من قبل طالبيـن من طاب البـرنامج كفريق عمل.- 

رغبــة أكثـــر مــن جامعــة وجهــة وجمعيــة فــي تطبيــق تجربــة بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد لديهــا: )جمعيــة حائــل، جامعــة - 
طيبــة، لجنــة ريــادة األعمــال فــي الغرفــة التجاريــة بينبــع، غرفــة الطائــف، جمعيــة إخــاء(.

نشر ثقافة العمل الجماعي بيـن فئات املجتمع، من مختلف الجهات واملناطق.- 

التقــارب بيـــن األجيــال دون مراعــاة لفــوارق العمــر بيـــن املشتـركيـــن - )مقتـــرح مبــادرة مجموعــات إبداعيــة تضــم فئــات - 
الشباب والخبـــراء(.

اكتســاب مهــارات التواصــل اإللكتـــروني والتعامــل مــع بـــرامج التقنيــة الحديثــة، وهــذا واضــح عنــد اســتقبال امللفــات - 
مــن املشتـركيـــن والــذي يوظفــون أق�ســى مجــاالت وطــرق التقنيــة فــي تواصلهــم مــع املدربيـــن.

حفــز العطــاء والعمــل بعــد البـــرنامج، وهــذا مــا تــم ماحظتــه مــن بعــض املشتـركيـــن الــذي طلبــوا أن يكونــوا مدربيـــن - 
للبـــرنامج، -فــي أماكــن تواجدهــم- بعــد حصولهــم علــى الــدورات التدريبيــة فــي البـــرنامج والتــي تؤهلهــم لذلــك.

رواد -  بأنهــم  مــن وصفهــم ألنفســهم  واضــح  وهــذا  البـــرنامج.  فــي  إليــه  توصلــوا  بمــا  يتفاخــروا  املشتـركيـــن  أن  ياحــظ 
الثقافيــة. واللقــاءات  االجتماعــي  التواصــل  حســابات  فــي  أعمــال  ورائــدات 

نجاح البـرنامج في ملء أوقات املشتـركيـن، باملوضوعات املفيدة مثل اإلبداع وريادة األعمال.- 

إيجاد عاقات وتواصل إبداعية بيـــن املشتـركيـــن، حيث تم نشر إعان من إحدى املشتـــركات السابقات للبـــرنامج، - 
تطلب من املشتـركيـــن السعودييـــن بالعمل في مجال الطباعة والتصميم.

إثـــراء املحتــوى العربــي فــي موضوعــات اإلبــداع وريــادة األعمــال، وعناصــر خطــة العمــل والبوستـــر التســويقي للمشــروع - 
الريــادي واســتخدام الخرائــط الذهنيــة فــي التعليــم والتــي تضمنتهــا الوحــدات التدريبيــة فــي البـــرنامج.

ً
 نتائج اختبار الفروض إحصائيا

تــم اختبــار فــروض الدراســة: علــى أســاس قيمــة ألفــا =  0.0 والوســط الحســابي يـــزيد علــى 3 وهــو منطقــة الحيــاد علــى 
ما�ســي وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي:

ُ
مقيــاس ليكــرت الخ

نتائج اختبار الفرضية األولى 1-

ــم واإلبــداع فــي البـــرنامج اإللكتـــروني الريــادة عــن ُبعــد«. )املحــور األول: توافــر عناصــر اإلبــداع 
ُّ
»ال يتوافــر عناصــر التعل

ــم عــن ُبعــد( كالتالــي:
ُّ
واالبتــكار فــي البـــرنامج اإللكتـــروني للتعل
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جدول رقم )12( 
م عن ُبعد

ُّ
افر عناصر اإلبداع والبتكار في البـرنامج اإللكتـروني للتعل تو

Q Questions N
ًأتفق 
تماًما

5

أتفق
4

محايد
3

ل 
أتفق

2

ًل أتفق 
تماًما

1
%  W

Mean
 W

STD النتيجة

1 أهداف بـرنامج الريادة عن بعد متوافقة مع األهداف التعليمية 235 117 84 29 2 3 %100  .29 1. 3 ًأوافق 
تماًما

2 هناك تماثل بيـن البـرامج الصفية والبـرامج اإللكتـرونية في 
توصيل املعرفة العلمية والتطبيقية للطلبة 235 123 83 26 3 0 %100  .3  1. 2 ًأوافق 

تماًما

3 تواكب الجامعة التطورات الحديثة باعتمادها على البـرامج 
اإللكتـرونية للتعليم 235 113 97 22 2 1 %100  .36 1.29 ًأوافق 

تماًما

4 يـركز املحتوى العلمي للبـرنامج على عناصر تعليم اإلبداع 
واالبتكار 235 107 99 28 1 0 %100  .31 1.   ًأوافق 

تماًما

5 م الذاتي واإلدراك 
ُّ
يتيح البـرنامج اإللكتـروني املزيد من حرية التعل

املعرفي 235 112 83 38 1 1 %100  .29 1. 3 ًأوافق 
تماًما

 Hypotheses: 
 H0: µ ≥ 3                                                                                                                                  
 H1: µ > 3                                                                                                                                     
Rejection Region:
                                         Reject H0 if t > 1.86           
Test Statistic:
                                         t =  8. 8                              
P-value
                                         P-value = 0.0000000000039
Decision / Conclusion:
Because t =  8. 8 > 1.86  ،   P-value = 0.00000000039 < 0.0 
                             Reject H0                                                                              

نتائج اختبار الفرضية الثانية 2-

»ال يوجد بيئة تفاعلية في بـــرنامج الريادة عن ُبعد بيـــن أعضاء فرق العمل«. محور )البيئة التفاعلية في بـــرنامج الريادة 
عــن ُبعــد بيـــن أعضــاء فــرق العمــل( كالتالي:

جدول رقم )13( 
البيئة التفاعلية في بـرنامج الريادة عن ُبعد بيـن أعضاء فرق العمل

Q Questions N
ًأتفق 
تماًما

5

أتفق
4

محايد
3

ل 
أتفق

2

ًل أتفق 
تماًما

1
%  W

Mean
 W

STD النتيجة

6 اإلعانات ورسائل و)SMS( في البـرنامج كانت كافية 235 110 79 36 7 3 %100  .22 0.88 ًأوافق 
تماًما

7 البـرنامج مناسب للتعلم الجماعي ونقل املعرفة بيـن أعضاء فرق العمل 235 103 81 41 8 2 %100  .1  0.9  أوافق 
8 هناك اهتمام بالرد على االستفسارات ومشاركة املعرفة بيـن األعضاء 235 93 81 52 6 3 %100  .0  0.9  أوافق 
9 هناك عدة قنوات للتواصل مع املدربيـن 235 91 95 40 7 2 %100  .13 0.86 أوافق 

10 يتيح البـرنامج حاالت دراسية ونماذج تطبيقية 235 100 85 41 5 4 %100  .16 0.89 أوافق 

Hypotheses:
 H0: µ ≥ 3     
 H1: µ > 3      
Rejection Region:
                                         Reject H0 if t > 1.83                    
Test Statistic:
                                         t = 6 .62                                         
P-value
                                         P-value = 0.0000000000013
Decision / Conclusion:
Because t = 6 .62 > 1.83  ،   P-value = 0.00000000013 < 0.0 
                              Reject H0

t-Test: One-Sample Assuming Unequal Variances
Variable 1
 .32 3333Mean
0.001 82Variance

5Observations
3Hypothesized Mean Difference
4Df

 8.  8 1939tStat
0.0000000000039P)T≥ t( one-tail

1.8 9  8038tCritical one-tail

t-Test: One-Sample Assuming Unequal Variances
Variable 1
 .1 23 13Mean

0.003  2222Variance
5Observations
3Hypothesized Mean Difference
4Df

6 .62 0 323tStat
0.0000000000013P)T≥ t( one-tail

1.833112933tCritical one-tail
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نتائج اختبار الفرضية الثالثة 3-

»ال ُيمكــن تأهيــُل الطلبــِة إلعــداد خطــط عمــل للمشــروعات الرياديــة فــي بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد كأحــد مخرجــات التعليــم 
التطبيقــي« )املحــور الثالــث: املحتــوى العلمــي فــي تأهيــِل الطلبــِة إلعــداد خطــط عمــل للمشــروعات الرياديــة فــي بـــرنامج الريــادة 

عــن ُبعــد كأحــد مخرجــات التعليــم التطبيقــي(.

جدول رقم )14( 
املحتوى العلمي تأهيل الطلبة إلعداد خطط عمل للمشروعات الريادية كأحد مخرجات التعليم التطبيقي

Q Questions N
ًأتفق 
تماًما

5

أتفق
4

محايد
3

ل 
أتفق

2

ًل أتفق 
تماًما

1
%  W

Mean
 W

STD النتيجة

11  إلعداد خطة العمل للمشروع 
ً
عدد الوحدات التعليمية كان كافيا

الريادي  235 125 88 19 1 2 %100  . 2 0. 3 ًأوافق 
تماًما

12 استفدت بمعلومات علمية حديثة من البـرنامج عن كيفية إعداد 
خطة العمل للمشروع الريادي 235 111 92 30 1 1 %100  .32 0. 3 ًأوافق 

تماًما

13
ً
 وشيقا

ً
الشرح التطبيقي داخل الوحدات التعليمية كان واضحا 235 119 83 27 5 1 %100  .33 0.81 ًأوافق 

تماًما

14 العروض التقديمية املستخدمة في البـرنامج مساعدة للتطبيق 
العملي 235 113 90 28 3 1 %100  .33 0.   ًأوافق 

تماًما

15  للرجوع لها 
ً
وجود املواد العلمية الخارجية في البـرنامج كان مهما

كمصادر إثـرائية إضافية في إعداد خطة العمل للمشروع الريادي  235 112 75 43 4 1 %100  .2  0.8  ًأوافق 
تماًما

Hypotheses:
 H0: µ ≥ 3                                                                                                                                     
 H1: µ > 3                                                                                                                                     
Rejection Region:
                                         Reject H0 if t > 1.86           
Test Statistic:
                                         t = 3 . 8                              
P-value
                                         P-value = 0.000000000001 
Decision / Conclusion:
Because t = 3 . 8 > 1.86  ،   P-value = 0.0000000001  < 0.0 
                              Reject H0

نتائج اختبار الفرضية الرابعة 4-

»ال يوجد أثـــر لبـــرنامج الريادة عن ُبعد ذو داللة إحصائية في تعزيـــز املهارات ونشــر وتنمية األفكار اإلبداعية في املجتمع 
)عند مستوى داللة ) .P ≥ 0(«. )املحور الرابع: أثـــر البـــرنامج في تعزيـــز املهارات ونشر وتنمية األفكار اإلبداعية في املجتمع(

جدول رقم )15( 
أثـر البـرنامج في تعزيـز املهارات ونشر وتنمية األفكار اإلبداعية في املجتمع

Q Questions N
ًأتفق 
تماًما

5

أتفق
4

محايد
3

ل 
أتفق

2

ًل أتفق 
تماًما

1
%  W

Mean
 W

STD النتيجة

16  في تنوع 
ً
تعدد واختاف تخصصات أعضاء الفريق كان مهما

الخبـرات وتبادل املعرفة 235 121 83 30 1 0 %100  .28 1. 3 ًأوافق 
تماًما

17 ازداد اهتمامي بالعمل الحر بنهاية البـرنامج 235 98 90 43 3 1 %100  .19 1.81 أوافق 

18
خطة البـرنامج تبقي املشتـرك في البـرنامج على اتصال بالسوق 

والتطورات االجتماعية 235 117 84 29 4 1 %100  .31 1. 1 ًأوافق 
تماًما

19 البـرنامج محفز على املشاركة في الفعاليات املجتمعية التي يتم 
نشرها واإلعان عنها في مجموعات التلقرام والواتس  235 94 103 34 3 1 %100  .22 1. 8 ًأوافق 

تماًما

20 السماح بوجود أعضاء من خارج املشتـركيـن في إعداد خطة عمل 
 لتوسيع دائرة املعرفة

ً
للمشروع الريادي كان مساعدا 235 125 80 26 3 1 %100  .39 1. 3 ًأوافق 

تماًما

t-Test: One-Sample Assuming Unequal Variances
Variable 1
 .328233Mean

0.00 0 2   Variance
5Observations
3Hypothesized Mean Difference
4Df

3 .  82110 tStat
0.000000000001 P)T≥ t( one-tail

1.8 9  8038tCritical one-tail
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Hypotheses:
H0: µ ≥ 3                                                                                                                                     
H1: µ > 3                                                                                                                                     
Rejection Region:
                                         Reject H0 if t > 1.86           
Test Statistic:
                                         t = 39. 9                              
P-value
                                         P-value = 0.0000000000112
Decision / Conclusion:
Because t = 39. 9 > 1.86  ،   P-value = 0.0000000001  < 0.0 
                              Reject H0

مناقشة نتائج الدراسة
تـــرفض الفــروض العدميــة وتثبــت صحــة  فــي مجموعهــا   كانــت النتائــج 

ً
تــم اختبــار فــروض الدراســة إحصائيــا بعــد أن 

 بــان بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد حقــق أهدافــه.
ً
 إيجابيــا

ً
الفــروض البديلــة، ممــا يعطــي اتجاهــا

م واإلبداع في البـرنامج اإللكتـروني الريادة عن ُبعد« 1-
ُّ
افر عناصر التعل اختبار الفرضية األولى »ل يتو

م عن ُبعد(.
ُّ
)املحور األول: توافر عناصر اإلبداع واالبتكار في البـرنامج اإللكتـروني للتعل

 األولــى التــي تقــول: بــأن ال يتوافــر عناصــر 
َ
 فإننــا وبنــاًء عليــه نـــرفض الفرضيــة

ً
كمــا بينــت نتيجــة اختبــار الفــرض إحصائيــا

ــم 
ُّ
 البديلــة التــي تقــول بأنــه: يتوافــر عناصــر التعل

َ
ــم واإلبــداع فــي البـــرنامج اإللكتـــروني الريــادة عــن ُبعــد، ونقبــل الفرضيــة

ُّ
التعل

واإلبــداع فــي البـــرنامج اإللكتـــروني الريــادة عــن ُبعــد، ممــا يــدل علــى أن أهــداف البـــرنامج علــى وفــاق مــع األهــداف التعليميــة.

اختبار الفرضية الثانية »ل يوجد بيئة تفاعلية في بـرنامج الريادة عن ُبعد بيـن أعضاء فرق العمل« 2-

محور )البيئة التفاعلية في بـرنامج الريادة عن ُبعد بيـن أعضاء فرق العمل(.

 فإننــا وبنــاًء عليــه نـــرفض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة. ممــا 
ً
كمــا بينــت نتيجــة اختبــار الفــرض إحصائيــا

يــدل علــى أن بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد يوفــر بيئــة تفاعليــة بيـــن أعضــاء فــرق عمــل، وتبــادل املعرفــة بيـــن املشتـركيـــن فــي البـــرنامج.

اختبــار الفرضيــة الثالثــة »ل ُيمكــن تأهيــُل الطلبــِة إلعــداد خطــط عمــل للمشــروعات الرياديــة فــي بـــرنامج الريــادة  3-
عــن ُبعــد كأحــد مخرجــات التعليــم التطبيقــي«. )املحــور الثالــث: املحتــوى العلمــي فــي تأهيــِل الطلبــِة إلعــداد خطــط 

عمــل للمشــروعات الرياديــة فــي بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد كأحــد مخرجــات التعليــم التطبيقــي(.

 فإننــا وبنــاًء عليــه نـــرفض الفرضيــة الصفريــة، ونقبــل الفرضيــة البديلــة. ممــا 
ً
كمــا بينــت نتيجــة اختبــار الفــرض إحصائيــا

يــدل مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة علــى أنــه يمكــن تأهيــل الطلبــة إلعــداد خطــط العمــل للمشــروعات الرياديــة كأحــد مخرجــات 
التعليــم التطبيقــي فــي بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد.

اختبار الفرضية الرابعة »ل يوجد أثـر لبـرنامج الريادة عن ُبعد ذو دللة إحصائية في تعزيـز املهارات ونشر وتنمية  4-
األفــكار اإلبداعيــة فــي املجتمــع )عنــد مســتوى دللــة )P ≥ 0.5(«. )املحــور الرابــع: أثـــر البـــرنامج فــي تعزيـــز املهــارات ونشــر 

وتنميــة األفــكار اإلبداعيــة فــي املجتمع(.

 فإننــا وبنــاًء عليــه نـــرفض الفرضيــة الصفريــة، ونقبــل الفرضيــة البديلــة. ممــا 
ً
كمــا بينــت نتيجــة اختبــار الفــرض إحصائيــا

يــدل علــى وجــود أثـــر لبـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد فــي تعزيـــز املهــارات، ونشــر وتنميــة األفــكار اإلبداعيــة فــي املجتمــع.

توصيات الدراسة

بنــاًء علــى نتائــج الدراســة ومــا توصلــت إليــه مــن اســتنتاجات مباشــرة وغيـــر مباشــرة، فــإن دراســة بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد 
و�ســي بمــا يلــي:

ُ
ت

t-Test: One-Sample Assuming Unequal Variances
Variable 1

 .3 821131Mean
0.0061 3 23Variance

5Observations
3Hypothesized Mean Difference
4Df

39. 8 21108tStat
0.0000000000112P)T≥ t( one-tail

1.8 9 8 083tCritical one-tail
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إيجــاد بـــرنامج احتضــان وتمويــل للمشــروعات الناتجــة عــن بـــرنامج اإلبــداع عــن ُبعــد لتكامــل الجهــود بيـــن األفــكار 1- 
اإلبداعيــة وتحويلهــا إلــى مشــروعات حقيقيــة تخــدم املجتمــع وتســاهم بشــكل مباشــر فــي رؤيــة 2030.

تعميم البـرامج التعليمية عن بعد على الجامعات السعودية.2- 

أن يكون مادة إجبارية في السنة األولى املشتـركة لكافة التخصصات الجامعية.3- 

ة لطاب الجامعة. -   مادة ُحرَّ
ً
أن يكون البـرنامج مستقبا

ربط مخرجات التعليمية للبـرنامج بمسابقة وزارة التعليم العلمية السنوية لطاب الجامعات السعودية. - 

أن يكون البـرنامج مبادرة في تأسيس بـرنامج » الدبلوم العالي في اإلبداع وريادة األعمال«    -بعد درجة البكالوريوس- 6- 
يشمل التخصصات العلمية بكليات: )إدارة األعمال، الهندسة، الحاسب اآللي(.

إيجــاد شــراكات مــع املعاهــد الدوليــة؛ إلثـــراء البـــرنامج وزيــادة التبــادل املعرفــي بيـــن مؤسســات التعليــم والتدريــب  - 
والدوليــة. املحليــة 

، كتدريــب عــن ُبعــد، ضمــن بـــرامج املســئولية االجتماعيــة، وتنميــة 8- 
ً
 ُملِزمــا

ً
 تدريبيــا

ً
تطويـــر البـــرنامج ليكــون مســاقا

الســعودية. الجامعــات  فــي  املجتمــع 

ســر املنتجــة. كجــزء مــن نشــر ثقافــة اإلبــداع 9- 
ُ
تنفيــذ املــادة التدريبيــة فــي مؤسســات التنميــة االجتماعيــة، ورعايــة األ

وريــادة األعمــال فــي الجمعيــات الخيـــرية ومؤسســات التنميــة االجتماعيــة. وهــذا ماحــظ بشــدة فــي قــوة البـــرنامج بيـــن 
املشتـركيـــن مــن أعضــاء األســر املنتجــة فــي حائــل وخروجهــم بعــدد 30 خطــة مشــروع(.

 لحملــة وطنيــة شــاملة، وقطــاٌر يمــر علــى كافــة جامعــات اململكــة بشــكل دوري، وذلــك كمبــادرة  10-
ٌ
أن يكــون البـــرنامج نــواة

تطويـــرية من وزارة التعليم لبث ونشر ثقافة اإلبداع وريادة األعمال بيـــن طاب وطالبات الجامعات السعودية.

إجــراء البحــوث العلميــة والدراســات املســتقبلية تـــركز علــى جوانــب قيــاس األثـــر - املعرفــي والعملــي - بيـــن التعليــم  11-
التقليــدي والتعليــم اإللكتـــروني عــن ُبعــد. كمــا يو�ســى الباحثــون، بإجــراء الدراســات املســتقبلية؛ التــي تـــركز علــى 
الصحــة  التخصصــات  مثــل  املختلفــة،  التعليميــة  الجوانــب  علــى  وتـــركز  واإلبــداع،  الريــادة  مــن  أخــرى  جوانــب 

وغيـــرها. والتقنيــة  والهندســية 

حدود الدراسة

اقتصــرت حــدود الدراســة علــى بـــرنامج الريــادة عــن ُبعــد فــي جامعــة امللــك ســعود، خــال الفتـــرة   من1438/6/6هـــ إلــى 
1440/4/18هـــ املوافــق مــن 2017/3/5م إلــى 2019/4/18م. بعــد تنفيــذ )5( دوراٍت تدريبيــٍة فــي البـــرنامج، وقــد واجــه الباحثــون 

معيقــات تمثلــت فــي األمــور التاليــة:

الحــدود املوضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى بـــرنامج الريــادة عــن بعــد خــال فتـــرة الدراســة. كمــا إن قلــة املحتــوى - 
 فــي أدبيــات الدراســة، وعــدم تطويـــر البـــرامج التعليميــة اإللكتـــرونية التــي 

ً
العربــي فــي التعليــم اإللكتـــروني كان واضحــا

تـــركز على التقنية املســتخدمة، وليس تطويـــر املحتوى نفســه. وإذا ُوجد محتوى عربي – على ضعفه وقلته – فإنه 
ال يتوافــر لديــه مخرجــات حقيقيــة يمكــن قياســها، إال مــن خــال االختبــارات اإللكتـــرونية للمقــررات الدراســية.

الحدود التقنية:  وهي اقتصار أدوات بـرنامج الريادة عن ُبعد، من التعليم اإللكتـروني الذي تستخدمه الجامعة في - 
 )Blackboard( والنظــام املســتخدم هــو نظــام البــاك بــورد )Learning Management System( ــم

ُّ
نظــام إدارة التعل

كمنصة تعليمية وحيدة لاستفادة من أدوات التعلم اإللكتـروني.

الحــدود الزمانيــة: طبقــت الدراســة علــى عــدد )5( دورات تدريبيــة مــن البـــرنامج خــال مــدة البـــرنامج والتــي كانــت - 
2017-2019م. الســنوات  خــال 



 اإلبداِع في اململكِة العربيِة السعودية
ُ
 التعليِم وثقافة

ُ
الريادِة عْن ُبعد: ريادة
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ABSTRACT 

The aim of this study is to demonstrate the basic components of education, that Saudi universities can 
adopt as an introduction to the educational process. Analysis of the elements and obstacles of creativity, 
among students and the importance of teamwork in motivating, this as well as building a positive percep-
tion about e-learning programs in Saudi universities.

The problem of the study was to search for the possibility of working, a remote e-program to achieve 
creativity and innovation in Saudi society and researchers followed the descriptive approach to describe 
the study community and determine, its features In terms of numbers, gender and interaction in the pro-
gram, the number of graduates and the preparation of the graduated work plans of the program and the 
geographical areas of the participants and the participating parties. The data collected through the study 
tool )questionnaire( to test and analyze the logical assumptions, about the aspects of the program to reach 
conclusions on the assumptions of elements of creativity, innovation and interactive environment, within 
the program and the program’s ability to prepare students to prepare business plans for the pilot projects 
they propose and develop among themselves and their impact on the community.

The researchers reached important results: the positive impact of the students and have a passion 
for creativity and dissemination of entrepreneurship culture, the program stimulated the  38 students, of 
whom 239 graduated, and formed creative groups whose members did not participate previously through 
the program )112( groups. Each group aims to prepare an action plan for the pilot project they agree on. 
)16( additional participants from outside the program.

The study recommended the need to find a program of incubation and funding for projects resulting 
from the program Efforts between creative ideas and turn them into real projects, that serve the community 
and contribute to the Saudi Vision 2030.

Keywords: Entrepreneurship, Business Plan, Teamwork, E-learning, Distance Learning, E-training.


