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 امللدص:

وضع تصور مقترح لتعزيز دور الجامعة اإلسبلمّية بالمدينة ىدفت ىذه الدراسة إلى 
عمى ضوء النموذج العربية السعودّية، المنورة في بناء الصورة الذىنية اإليجابية لممممكة 

الرباعي األبعاد لبناء صورة البمد. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي. وتمّثل 
حيث تم  تدريس بالجامعة اإلسبلمية في المدينة المنورةمجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة ال

في من أعضاء ىيئة التدريس ( عضوًا 13نة من )مكوّ قصدية عينة تطبيق أداة المقابمة عمى 
تقوم بيا الجامعة اإلسبلمية تساىم في حالية وجود أدوار نتائج الدراسة إلى  كشفتو  .الجامعة

وجود تقارب في وجيات نظر كما توصمت النتائج إلى  ،بناء الصورة الذىنية اإليجابّية لممممكة
حول األدوار التي ُيمكن لمجامعة اإلسبلمّية القيام بيا لبناء الصورة الذىنّية  عّينةالأفراد 

أىمّية ، ومن ذلك: اإليجابّية لممممكة عمى ضوء النموذج رباعي األبعاد لبناء صورة البمد
واألدوار التي تقوم بيا الجامعة من خبلل العممية  توظيف واستغبلل كافة المناشط والبرامج

التعميمّية والبحث العممي وخدمة المجتمع، إلبراز ما تحظى بو من مكانة دينّية وثقل سياسي 
واقتصادي ودورىا الحيوي الفاعل عمى الساحة العالمّية وحضورىا اإلنساني الواسع، وأيضًا 

براز المعالم الطبيعّية  مممكة عمى كافة األصعدة،إبراز النجاحات واإلنجازات التي حققتيا ال وا 
 والوجيات السياحّية والموروث الثقافي واإلنساني األصيل. واتخاذ حزمة من الخطوات اإلجرائية
 ة.من خبلل المحتويات التعميمّية وورش العمل والممتقيات واألنشطة الثقافية واالجتماعيّ 

ح لتعزيز دور الجامعة اإلسبلمّية في بناء الصورة وأخيرًا، انتيت الدراسة بوضع تصور مقتر 
 اإليجابية لممممكة.

 الصورة الذىنّية، المممكة العربية السعودية، الجامعة اإلسبلمّية. :كممات مفتاحية
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A suggested proposal to Enhancing the role of the Islamic University 

instructure a positive mental image of the Kingdom in light of the four

  dimensional model for forming the country's image. 
 

Abstract 

This study aimed to Suggested perception to enhance the role of the 

Islamic University in Almadinh            

AL Munawara  in building a positive mental image of the Kingdom of 

Saudi Arabia, in light of the four-dimensional model for building the image of 

the country. To achieve this, an analytical descriptive approach was used. The 

study community was represented by the faculty members of the Islamic 

University in Madinah, whereby the interview tool was applied to an 

intentional sample of (26) faculty members at the university. 

The results of the study revealed the existence of current roles that the 

Islamic University plays in building the positive mental image of the Kingdom, 

and the results also found a convergence in the views of the sample members 

about the roles that the Islamic University can take to build the positive mental 

image of the Kingdom in the light of the four-dimensional model to build an 

image The country, including: the importance of employing and exploiting all 

activities, programs and roles that the university plays through the educational 

process, scientific research and community service, to highlight its religious 

status, political and economic weight and its vital active role on the world stage 

and its broad human presence, and also highlight the successes and 

achievements that The Kingdom has achieved it on all levels, highlighting 

natural features, tourist destinations, and the authentic cultural and human 

heritage. And take a package of procedural steps through educational contents, 

workshops, forums, and cultural and social activities. 

Finally, the study ended with a proposed vision to enhance the role of 

the Islamic University in building a positive image of the Kingdom. 

Key words: mental image, Kingdom of Saudi Arabia, Islamic 

University. 
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 املدخل العاو للدزاسة:أواًل ــ 

 :املكدمة .1

بمجال عمى اختبلفيا االىتمام من قبل العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات تزايد    
ورسم الخطط ، واعتنت بإعداد البرامج الّصورة الذىنّية وأىمّية بنائيا بشكٍل إيجابيّ 

، إيمانًا منيا بأنيا من المداخل الرئيسة التي ُيعتمد الصورةحسين تمك تلواالستراتيجيات، 
تيا عمييا في تحقيق النجاح عمى كثيٍر من األصعدة والمستويات، عطفًا عمى انعكاسا

 .وتأثيراتيا في كثير من القرارات والتوجيات واالنطباعات
تمك الرؤى والتصورات واالنطباعات التي تدور في  إلىتشير مفاىيم الصورة الذىنّية و    

أو الشركات أو المنتجات أو الجماعات الحكومية واألىمّية األذىان إزاء الدول أو المنظمات 
حتى األفراد أنفسيم. وشيدت اآلونة األخيرة تناٍم في االىتمام أو أو الثقافات المختمفة العرقية 

بمفاىيم الصورة الذىنّية ومجاالتيا وطرق بناءىا، بشكٍل ُيمكن معو القول إن ىذه المفاىيم قد 
 ومحدداتو. تتطّور لتصبح عممًا قائمًا بذاتو، لو أصولو وقواعده ونظرياتو

( أن مفيوم الصورة الذىنّية قد بدأ في التوسع ليشمل 1021وأوضح )طشطوش وآخرون،   
المجال التربوي وعمم النفس اإلرشادي عمى وجو الخصوص، ومن ىذا المنظور فإّن إقبال 
الجميور عمى الخدمات النفسّية واالستفادة منيا، سوف يتأّثر بما لدى ىذا الجميور من 

ائمين األساسيّين عمى ىذه الخدمات. في صورٍة ذىنّية عنيا، خاصة تمك الصورة المتعمقة بالق
أنو ال ُيمكن إغفال دور  Alshuwaikhat & Mohammed (2017)حين يؤّكد 

المؤّسسات التربوّية ووسائل اإلعبلم في تشكيل الّصور الذىنّية لدى الناس في الداخل 
 والخارج.

جارب الحاضرة، كما ويتضح أّن الصورة الذىنية تؤثر عمى إدراكنا لما يدور حولنا من الت   
وبالتالي يمكن ، تؤثر عمى التوقعات وتدعيم الشعور عن اآلخرين وعن التجارب المستقبمية

التأكيد عمى أن لمصورة الذىنية أىمية كبيرة في إبراز آرائنا واتجاىاتنا وقيمنا وردود أفعالنا 
تكون صورتيا  تجاه كل الفئات واألحداث، األمر الذي يبرر حرص كثير من األطراف عمى أن

الذىنية لدى اآلخرين إيجابية، وتخدم أىدافيا ومصالحيا، والسعي إلزالة أي معالم أو جوانب 
العيساوي، ؛  (Albalawi, 2015سمبية موجودة في ىذه الصورة أو قد تطرأ عمييا 

1022). 
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دورىا وفي ىذا الصدد؛ قامت المممكة بالكثير من األدوار التي تعكس مكانتيا الريادّية و    
الحضارّي الفاعل في العالم، ومن ذلك تأسيس مركز الممك سممان لئلغاثة واألعمال اإلنسانّية، 
ومركز اعتدال لمكافحة الفكر المتطرف، وكذلك إنشاء مشروع سبلم لمّتواصل الحضاري الذي 
ُيعنى بتقديم الصورة الذىنّية الصحيحة عن المممكة، إلى جانب حضور المممكة اإلنساني 

 (. 1010واسع عمى كافة األصعدة الدولّية )العنزي،ال
من أىم  لتكون والجامعّية منيا عمى وجو التحديدالمحمّية المؤسسات التعميمّية  أتيوت   

مؤسسات المجتمع التي تقوم بميام كبيرة في دفع عجمة التطّور والحراك المجتمعي، ومسايرة 
عمييا ــ بالنظر لما تمتمكو وُيعّول ، االحتياجات التنموّية ومواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة

ى في مجال بناء من إمكانات وقدرات وكوادر بشرية مؤىمة ــ القيام بالكثير من األدوار األخر 
الصورة الذىنّية لممممكة العربّية السعودية من خبلل تطبيقات وبرامج وأنشطة مدروسة 

 .بشكٍل سميم ومخططة
ولعّل مّما ُيساىم في أداء الجامعة لرسالتيا وأدوارىا في ىذا المجال؛ ىو اإلفادة من    

ىنّية لمّدول؛ والتي تمّر بمرحمٍة معطيات النماذج النظرّية وعممّيات الّتخطيط لبناء الّصورة الذ
 والعوامل ،والمعمومات، وتوفير البياناتة، ىامٍة وأساسّية، وىي البحوث المختصة ببناء الّصور 

ّلبلزمة لصناعة الّصورة وتشكيميا عمى النحو المرغوب، والتي تساعد أيضًا عمى وضع ا
يجاد اآللّيات الضرورّية لمتنفيذ والتطبيق الفعمي.    االستراتيجّيات واضحة المعالم، وا 

 لبناء صورة الدولة، والذي وضعو كل من بوىمان األبعاد ويمّثل النموذج الرباعيّ    
، أحد أبرز الّنماذج النظرّية في ىذا المجال، لكونو  Buhmann & Ingenhoffوانجنيوف 

. وتّم بناءه من خبلل االستفادة من التقدم في دولةنموذًجا تكاممًيا رائدًا وجديدًا لبناء صورة ال
مجاالت الدراسات المتعددة ومنيا عمم النفس االجتماعي والعموم السياسية وعموم االتصال، 

دارة السمعة من خبلل دمج المفاىي م الراسخة من نظرية اليوية الوطنية، ونظرية الموقف، وا 
وذلك عبر الربط بين ىذه المجاالت المختمفة، وتوفير إطار مصطمحات أساسي ينظم اليياكل 

جرى لتجارية لمبمد. وعمى ىذا األساس لعبلمة اوا، وىوّية البمد، وسمعة ،المركزية لصورة
" أو 4Dمراجعة النظريات والنماذج السابقة، وخمصا إلى تطوير نموذج أسمياه " نموذج 

 ,Buhmann & Ingenhoff) النموذج رباعي األبعاد، وىو خاص بإبراز صورة الدولة
2015). 
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دور الجامعات في بناء الصورة الذىنّية لمدول بشكٍل عام ولممممكة موضوع دراسة  عدّ تُ و    
بشكٍل خاص، من الموضوعات األصيمة والجديدة، حيث لم يتطرق ليا الباحثون، باستثناء 

وحممت عنوان " دور الجامعات في بناء الصورة الذىنية لممممكة مؤخرًا دراسة أجراىا الباحث 
وُتعّد أول الدراسات في ىذا المجال، وأكثرىا صمًة بموضوع  ، العربية السعودّية ـ تصور مقترح"

 .الدراسة الحالّية
وىدفت الدراسة لتوضيح الّدور الذي ُيمكن لمجامعات السعودية أن تقوم بو لبناء الّصور    

الذىنّية لممممكة. واعتمدت عمى المنيج المختمط الذي يجمع بين المنيج الكّمي، والمنيج 
ل مجتمع الدراسِة بجميع الطبلب والطالبات في جامعة الممك سعود بمنطقة الّنوعي. وتمثّ 

الرياض، وجامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، وجامعة حائل بمنطقة حائل، حيث تم تطبيق 
أداة استبانة عمى عينة طبقية من المجتمع األصمي لمبحث، إضافة إلى عينة أفراد المقابمة 

عينة القصدية. وكشف أىم النتائج عن أن طمبة الجامعات تم اختيارىم بطريقة ال 50
السعودّية يرون وجود واقع إيجابي لمصورة الذىنية لممممكة. وأيضا أشارت إلى موافقة أفراد 
عّينة الّدراسة عمى وجود عدد من التحديات والصعوبات التي تواجو الجامعات السعودية في 

. كما توّصمت النتائج إلى أن ىناك أدوار تساىم فييا بناء الصورة الذىنية اإليجابّية لممممكة
الجامعات ببناء الصورة الذىنّية لمدولة مثل إبراز إنجازاتيا العممية عبر اإلعبلم ووسائل 
التواصل االجتماعي، إنشاء أقسام متخّصصة في الجامعات لمتواصل مع الجامعات والمراكز 

مجال ، واالتفاقات الدولّية في لعامة، وعقد الشراكاتالرائدة، وتفعيل برامج االتصال والعبلقات ا
شراك أعضاء ىيئة التدريس والطبلب في المؤتمرات الدولّية،  األبحاث والتبادل الطبلبي وا 

الدراسّية، والبرامج التدريبّية، والمؤتمرات العممّية العالمّية  والمنح، عاثبتوالتوّسع في برامج اال
 (. 1010)العنزي، 

الدراسة التي أجراىا، ىذه باستثناء أنو  ومن خبلل اىتمام الباحث بيذا المجال؛ يمكن القول   
انحصرت أغمب الدراسات  ، حيثتماماً  منعدمةتكاد تكون  ياموضوعالمماثمة لفإّن الدراسات 

التي جمعت في متغيراتيا بين الصورة الذىنية والمؤسسات التعميمّية عمى دراسة الصورة 
ة لدى الطبلب حيال قضية أو موضوٍع محّدد، أو دراسة وضع الصورة الذىنّية عن تمك الذىنيّ 

    ، ورّكزت عمى استجبلء الّصور الذىنّية حول الموضوعات التي تناولتيا.الجامعات نفسيا
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ىدفت لمتعرف عمى الصورة الذىنية  ( والتي1025) دراسة المقماني ؛تمك الدراسات ومن   
كما يدركيا طبلب المنح بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة، وقام الباحث لممرشد الطبلبي 

عبارة مقسمة عمى الجوانب االجتماعية والشخصية والمينّية.  10بتصميم مقياس مكون من 
طالبًا من الطبلب الوافدين بالجامعة اإلسبلمّية تم اختيارىم  144وتكونت عينة الدراسة من 

رت نتائج الدراسة عن وجود صورة ذىنّية سمبّية لممرشد الطبلبي لدى بطريقة عشوائّية. وأسف
عّينة الدراسة، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى 

 الدراسي لمطمبة ولمتغّير القارة التي ينتمي ليا الطمبة لصالح القارة اآلسيوّية.  
سة ىدفت إلى معرفة الصورة الذىنية التي يحمميا طمبة درا( 1023) أجرى الزعانينكما    

عن العمم والعمماء، وعبلقتيا بعدة متغيرات مثل النوع بفمسطين مرحمة التعميم األساسي العميا 
عمى والصف الدراسي والمستوى التحصيمي. وقام بتطبيق مقياس لمصورة الذىنية االجتماعي 

وكشفت النتائج أن الطمبة لدييم صورة ذىنية . طالبًا وطالبةً  112عينة عشوائية قواميا 
كما  أنيم يحممون صورة سمبية عن العمماء، إال  العمم والعمماء بشكل عام،محايدة حول 

لمستوى وا جتماعيالالنوع اتعزى لمتغيري كشفت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا 
 يرمتغلمتوسطات أفراد العينة تعزى بين وجدت فروق دالة إحصائيا في حين التحصيمي 

 .الصف الدراسي لصالح الصفوف األعمى
إلى التعرف عمى ماىية الّصورة الذىنّية التي ( 1022)ىدفت دراسة الحياني وخمف و    

يكونيا طبلب الثانوية العامة نحو الجامعة المستنصرية، والتعرف عمى سبل تعزيز وتحسين 
ه الجامعة، وقد استخدم الباحثان المنيج المسحي في الدراسة الصورة الذىنّية لدى الطبلب تجا

في جانبين، جانب نظري واشتمل عمى طبيعة الّصورة الذىنّية ووسائل تحسينيا، وكذلك نشأة 
الجامعة المستنصرية ومفيوم الجميور، وجانب عممي اشتمل عمى تحميل نتائج االستبانة، 

وّصمت الدراسة في نتائجيا إلى أّن الّطبلب وت .التي استخدميا الباحثان ألغراض البحث
والطالبات كّونوا صورة ذىنّية عن الدراسة في الجامعة المستنصرية بأنيا تتمتع بقوة إلى حد 
ما، وىذا أّثر عمى رغبتيم بااللتحاق بالجامعة، كما توصبل إلى عدم االىتمام بأعداد األفبلم 

مطبلب، من أجل تكوين ُصورة ذىنّية جيدة عن الوثائقية والمطبوعات عن الجامعة وتوفيرىا ل
الجامعة والدراسة فييا، وبناء عمى ذلك قدم الباحثان مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة 
االىتمام بطبلب الثانوية العامة، وذلك بإجراء عمميات استطبلع رأي لمجميور بشكل دوري، 
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أنو أن يوطد العبلقة بين الجامعة لمتعرف عمى آراءه وحاجاتو وطريقة تفكيره، الن ذلك من ش
 .والجميور

 Kitchen  Philip(1021)  &كيتشن و  ىدفت الدراسة التي أجراىا كل من فيميبو    
( عمى االستجابة  البعد المعرفي والعاطفي لمعرفة تأثير أبعاد صورة العبلمة والمتمثمة في )

السموكية لطبلب إدارة األعمال لمدراسات العميا، باالعتماد عمى مسح تجريبي لطبلب الدراسات 
العميا )ماجستير إدارة األعمال( من أربع كميات إدارة األعمال، وقد توصمت الدراسة، إلى وجود 

جابية عن العبلمة مبعدين المعرفي والعاطفي في تشكيل الصورة اإليلتأثير متماثل األىمية 
أغمب مقترحات المعالجة والتحسين الواردة من الطمبة كانت تركز بشكل كبير  أّن  التجارية، إال

 عمى السمات العاطفية.
( قياس وتنمية الّصورة الذىنّية لجامعة  1021يدفت دراسة دويدار والمرشدي ) استو    

مع جميور المستفيدين، واستخدم القصيم ودورىا في تشكيل وبناء العبلقة اإلستراتيجّية 
الباحثان المنيج الوصفي التحميمي لمدراسة، واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكّون مجتمع 
الّدراسة من المجتمع الداخمي لجامعة القصيم ويتمثل في )مجتمع اإلدارة وأعضاء ىيئة 

أمور الطبلب والمجتمع التدريس والموظفين والطبلب( والمجتمع الخارجي ويتمثل في )أولياء 
المحمي(، حيث تم بناء أداة االستبانة وتوزيعيا عمى أفراد العّينة، وتوّصمت الدراسة إلى العديد 

بدرجة متوسطة، وكذلك  جاءتمن النتائج التي أىميا: أّن الصورة الذىنية الكمّية لمجامعة 
تبين عدم وجود فروق بين الصورة المرغوبة لجامعة القصيم والصورة الذاتية ليا، وتوصمت 
النتائج إلى وجود عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الصورة الذىنية لجامعة القصيم بكافة 

معة. وقد أوصى صورىا )المدركة والمرغوبة والذاتية والكمية( والتوجو اإلستراتيجي لمجا
الباحثان بضرورة إعداد برامج عبلقات عامة تيدف إلى التعريف بدور الجامعة في تنمية 
مجتمعيا المحمي باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية، وتوجيو مزيد من االىتمام 

 .بالمراكز البحثية الخدمية التي تحقق المنافع لممجتمع المحمي
، لم يجد الباحث أّية دراسة تجمع ما بين الجامعة الّدراساتىذه  استعراضخبلل ومن    

اإلسبلمّية بالمدينة المنورة ودورىا في بناء الّصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة العربّية 
  .السعودّية في مبحث واحد
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ذي يثري وبذلك تحاول الدراسة الحالّية معالجة ثغرة بحثّية لم يسبق الّتصدي ليا، بالّشكل ال   
األبحاث في مجال بناء الّصورة الذىنّية لممممكة عبر المؤّسسات الجامعّية والتعميمّية، وُيعين 

كما أّن الّدراسة الحالّية تمّيزت في اختيارىا لمجتمع الدراسة  .الباحثين عمى تطويره وتنميتو
والذي يأمل الباحث أن  ،أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسبلمّية في المدينة المنورة وىم

يكون لو دوٌر في تحسين جودة النتائج، مما ُيساىم في تحقيق أىداف الدراسة. باإلضافة إلى 
أبعاد و  ةأىميذو تمّيز ىذه الدراسة بأسموبيا وموضوعيا، حيث ُيعّد مصطمح الّصورة الذىنّية 

  كما تم االعتماد سعودّية.حيوّية في كثير من الخطط واألىداف االستراتيجّية لممممكة العربية ال
ىذه الدراسة عمى النموذج الرباعي كمنيٍج جديٍد لبناء تصّور مقترح ُيساعد في تفعيل دور  في

الجامعة اإلسبلمّية في بناء الصورة الذىنّية لممممكة. واليدف من ىذا النيج ىو أخذ عناصر 
ة وفاعمة في صناعة وبناء النموذج بعين االعتبار، عمى أساس أنيا اشتممت عمى أبعاد مؤّثر 

  الّصورة الذىنّية لمدولة.
 : مشكلة الدزاسة .2

ُتولي المجتمعات اإلنسانية التعميم عنايًة كبرى ومخططة، لكونو النظام الذي يعمل ضمن    
ىذا المجتمع  ربطمدخبلتو عمى االىتمام باألفراد وتنميتيم، تنمية شاممة صحيحة، وذلك ألجل 

بالمخرجات التي تعمل عمى تقدمو وازدىاره، اجتماعيًا واقتصاديًا وبشريًا وال نغالي إن قمنا 
 ,Wang)سياسيًا في ضوء المستجدات التي تجري عمى الساحة الدولية في الوقت الحاضر 

2018) .   
من مظاىر الرفاه ولم تعد المؤّسسات الجامعّية عمى اختبلف تخّصصاتيا ومجاالتيا مظيًرا    

التعميمي، بل إّنيا ضرورة ممّحة وفرضت نفسيا كأداٍة فاعمٍة في االرتقاء بالمشيد العممي، 
ثرائيا وبما  وبما تضطمع بو من دوٍر حيوّي في إنتاج وتوليد المعرفة وتطوير الحركة البحثّية وا 

فاعل في الحياة ُيسيم في تعزيز الواقع العممي والحضاري لمدول والمجتمعات واإلسيام ال
 المعاصرة.

ولذا فإّنو من الميّم أن تنيض المؤّسسة الجامعّية بأدوار أكثر فاعمّية في بناء وتعزيز    
الّصورة اإليجابّية لكيان الدولة، فالّصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة أصبحت مطمبًا واقعيًا 

عمى قدرة تمك  لوطنّية الطموحة، عطفاً ًا لنجاح كثير من االستراتيجّيات والبرامج والخطط اوممحّ 
الّصورة عمى التأثير في الرأي العام الّسـائد عن مختمف الجوانب السياسية واالقتصادّية 
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واالجتماعّية، عبر إسياميا في إبراز اليوّية الوطنّية، وتحقيق مراكز متقـّدمة في مؤّشرات 
وتوسيع قاعدة صناعة السياحة وغير ذلك التنافسّية الدولّية، وجذب االستثمارات المختمفة، 

 (.1010)العنزي، وكبيرة من جوانب وأبعاد حيوّية
وكافة لقيام الجامعات تحديدًا ــ في ىذا الوقت ــ و كما أّن الحاجة تبدو أكثر إلحاحًا    

بمضاعفة أدوارىا في مجال بناء الصورة الذىنّية اإليجابّية  ّيةمحمالمؤسسات التعميم العالي 
في بمدان  التعميم ووسائل اإلعبلم مناىج أنّ إلى  ارسينمن الد عددٌ حيث أشار  ممكة،لمم

شّكمت و عديدة، قد أّدت دوًرا سمبيِّا في تشكيل بعض الّصور الّذىنّية عن العرب والمسممين. 
عديدًا من الّصور السمبية عن المممكة، خاّصة عمى وجو الخصوص وسائل اإلعبلم الغربّية 

والتي ال تزال صورتيا مشكّمة في أذىان المجتمعات الغربّية  1002سبتمبر  22بعد حادثة 
 ;حول أّن اإلسبلم والمسممين ىما مصدَرا اإلرىاب والّذعر والعنف في العالم

Schønemann, 2013) Alsultany, 2013) 
حالة استثنائية  مممكةتعيش ال، ( بآماليا وطموحاتيا الكبيرة1010) رؤيةوبعد إطبلق    

وألجل تحقيق ذلك،  ومفصمية، وىي أقرب من أي وقت مضى لترسيخ مبلمح صورتيا،
ولمحفاظ عمى المكتسبات التي حققت مؤخرًا، فقد يكون الوقت مناسب إلنشاء كيان إعبلمي 
يعمل وفق استراتيجية وحكومة واضحة ومقاييس ومؤشرات أداء دقيقة، بحيث يرسم خطط 

ة لمتعامل مع الموضوعات المفصمية التي قد تطرح مستقببًل في اإلعبلم العالمي فّعالة واستباقي
وال يكتفي برصدىا فقط، والتي قد تقّمص أثر العديد من الجيود واإلصبلحات التي ُبذلت 
لتحسين الصورة الذىنية النمطية لممممكة، فاإلعبلم الدولي والمبليين حولو من مشاىدين 

رفة تتمة الحكاية السعودية، والكشف عن بقية فصوليا، ما يجعل ومستقبمين، متعطشين لمع
 .(Al Surf & Mostafa, 2017) كتابتيا بحنكة وبأقل قدر من األخطاء مطمبًا وطنيًا ممحاً 

ّن إسيام الجامعات السعودّية في عممّية بناء الصورة الذىنّية لممممكة، من شأنو تعزيز     وا 
لمؤّسسات التي تنيض بالمجتمع وتمّبي احتياجاتو، وتحقق أدوارىا الحيوّية، بوصفيا من ا

تطمعاتو، وىو ما يفرض عمى ىذه المؤّسسات تطوير آلّياتيا وكوادرىا ورؤاىا المستقبمّية، بما 
يحّقق االرتقاء بجودة مخرجاتيا الطبلبية لمواكبة االحتياجات والتطورات والتغّيرات المتبلحقة، 

 . 1010واالستراتيجيات الوطنّية وفي مقدمتيا رؤية المممكة وبما ُيساىم في إنجاح الخطط 
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وتعّد الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة، إحدى المؤسسات الجامعّية العريقة بالمممكة،    
في أفئدة كثير من خريجييا والسيما من الطبلب  دينّية وتعميمّية كبيرةوالتي تحظى بمكانة 

اإلسبلمي لمدراسة بيا، حيث استضافت وال تزال تستضيف  الوافدين من معظم بمدان العالم
والتعميمية والمجتمعّية لياتيا البحثية و أعدادًا كبيرة منيم لمدراسة بيا، إضافًة ألدوارىا ومسؤ 

ميا لمقيام بأدوار حيوّية وميمة في بناء الصورة الذىنّية المتعددة، وىو األمر الذي يؤىّ 
  اإليجابّية لممممكة. 

التي ُتعّد إضافًة أصيمًة  فإّن الحاجة تنبع إلجراء ىذه الدراسةوتأسيسًا عمى ما سبق؛    
، لمعوامل التي ُأشير إلييا سابقًا، ولسد الفجوة البحثية الناجمة عن غياب وجديدًة في مجاليا

الدراسات المماثمة ليا، ولمخروج بنتائج عممّية وتصور مقترح حول الموضوع مدروس وقائم 
 ى أسس سميمة.عم

 أسئلة الدزاسة : .3
 لبناء صورة البمد ؟ األبعادما النموذج الرباعي . 2
ي تقوم بو الجامعة اإلسبلمية لبناء الصورة الذىنية اإليجابّية ذر الحالي الدو الواقع ما . 1

 ؟لممممكة
اإليجابّية الذىنّية صورة البناء لالجامعة اإلسبلمية التي ُيمكن أن تقوم بيا ر ادو ما األ. 1

أعضاء ، من وجية نظر لبناء صورة البمداألبعاد اعي بنموذج ر ال ممممكة عمى ضوءل
 ىيئة التدريس بالجامعة؟

الذىنّية اإليجابّية صورة في بناء ال. ما التصور المقترح لتعزيز دور الجامعة اإلسبلمية 1
 ممممكة؟ل

 أٍـداف الدزاسة : .4
 لبناء صورة البمد.التعريف بالنموذج الرباعي األبعاد . 2
الجامعة اإلسبلمية لبناء الصورة الذىنية  ي تقوم بوذال الدور الحاليواقع  التعرف عمى. 1

 .اإليجابّية لممممكة
الذىنّية اإليجابّية صورة البناء لالجامعة اإلسبلمية األدوار التي ُيمكن أن تقوم بيا  معرفة. 1

صورة البمد من وجية نظر أعضاء ىيئة  لبناءاألبعاد اعي بنموذج ر الممممكة عمى ضوء ل
 التدريس بالجامعة؟
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صورة الفي بناء بالمدينة المنورة الجامعة اإلسبلمية  تقديم تصور مقترح لتعزيز دور .1
 ممممكة.الذىنّية اإليجابّية ل

 أٍنّية الدزاسـة :  .5
 تيتم ىذه الدراسة بوضع تصور مقترح يمكن أن يسترشد بو أصحاب القرار في وزارة 

في رسم سبلمّية بالمدينة المنورة، اإل ةوفي الجامع التعميم بالمممكة العربية السعودّية،
قرار البرامج والخطط ، من خبلل الموجية لبناء وتعزيز الصورة الذىنّية اإليجابّية لمدولة وا 

مكاناتيا التربوّية والثقافّية والفنّية عمى ، لمعمل االستفادة من كوادر الجامعة البشرّية وا 
تبّني برامج عممّية فاعمة في ىذا الّصدد، واتخاذ اإلجراءات الّتطبيقّية لمعالجة جوانب 

 القصور إن ُوجدت.
  ندرة الدراسات العممّية المحمّية وغير المحمّية المّتصمة بالعبلقة بين الجامعة اإلسبلمّية

أجراه من بحٍث وبناء الّصورة الذىنّية لمدولة، وذلك في حدود عمم الباحث، وبحسب ما 
 في قواعد البيانات المختمفة.

  الذي ُيمكن لممؤّسسات الجامعّية  لّدوراُيؤّمل أن ُتسيم ىذه الّدراسة في توضيح أىمّية
، من اإلفادة من النماذج النظرّية القيام بو في بناء الّصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة

 والتقدم في الدراسات والمجاالت البحثّية.
  ص الدور الذي تقوم بو الجامعات،  وبالتالي  العمل عمى تعزيز مواطن القوة، تشخي

إليو  وسد الثغرات التي تحتاج لتعزيز من خبلل االستفادة من التصور الذي تم التوصل
 .اإليجابّية تعزيز الصورة الذىنيةل

  دراسات أخرى الدارسين التربويّين إلجراء تحفيز ُيؤمَّل أن ُتسيم الدراّسة الحالّية في
 .مرتبطة بنفس المجال مماثمة

  اإلضافة العممّية لممكتبة العربّية من األبحاث االجتماعّية بشكٍل عام، واألبحاث التربوّية
 بشكٍل خاص.

 حدود الدزاسة: .6
  :في بناء الّصورة الجامعة اإلسبلمّية  دورواقتصرت عمى تعزيز الحدود الموضوعية

عمى ضوء نموذج بوىمان وانجنيوف  عربّية السعودّيةلممممكة الاإليجابّية الذىنّية 
  الرباعي لبناء صورة البمد.
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  الحـدود الزمانية: تم إجراء الدراسة وجمع البيانات المتعمقة بيا خبلل الفصل الدراسي
 . ه2112الثاني من العام الجامعي 

  وتحديدًا في الحدود المكانية: تم ُتطبيق ىذه الّدراسة في المممكة العربّية السعودية ،
 منطقة المدينة المنورة.  الجامعة اإلسبلمّية ب

   أعضاء ىيئة التدريس في الحدود البشرية: تشتمل عمى أفراد عّينة الدراسة، وىم
 .الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة

 الدزاسة: مصطلخات .7

جموعة المفاىيم العقمّية مُيعّرف الباحث الّصورة الذىنّية اإليجابية لممممكة إجرائيًا بأنيا: )ــ  
التي تتكّون في أذىان اآلخرين، أفرادًا كانوا أو الشائعة واالنطباعات والتصورات اإليجابّية 

نجازاتيا وأدوارىا الحيوّية ومقّدراتيا حول المممكة العربية السعودّية ونظميا وا  مجموعات، 
 ومجتمعيا وتاريخيا وثقافتيا(.

نموذج تكاممي جديد  عمى أنو: )إجرائّيًا لبناء صورة الدولة األبعاد نموذج رباعي الــ وُيعرف 
 Buhmann. Aبوىمان وانجنيوف كّل من م 1022و في العام وضعلبناء صورة البمد، 

& Ingenhoff. D  من خبلل االستفادة من التقدم في مجاالت الدراسات االجتماعية
وم االتصال، والربط بينيا لتوفير إطار ومنيا عمم النفس االجتماعي والعموم السياسية وعم

مصطمحات لميياكل المركزية لصورة وىوّية البمد، من خبلل أربعة أبعاد: بعد وظيفي 
 ومعياري وجمالي، بحيث تنعكس ىذه األبعاد وتؤثر في البعد الرابع، وىو البعد العاطفي(.

حكومية تقع بالمدينة المنورة )جامعة سعودية : الجامعة اإلسبلمّية إجرائيًا بأنيا ّرفتعو ــ 
 (.العربية السعودية وتشرف عمييا وزارة التعميم بالمممكة

 اإلطاز اليظسي للدزاسة:ثاىيًا ــ 

 الصوزة الرٍيّية: .1

التعريفات المقدمة لمفيوم  من الّظـواىر البلفتة لمنظر في مجال دراسات الّصورة؛ كثرة   
لو تعريفات متعددة و حيث أصبح مفيومًا عامًا ُيستخدم في مواقف كثيرة،  .الّصورة الذىنّية

 (.1010تختمف باختبلف المجاالت المعرفّية والبحثّية )العنزي،
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الصورة الذىنّية عمى أّنيا: " معتقدات عن  Schneider( (2004وُيعّرف شنايدر    
ثيرًا يدفعيم إلى تبني أحكاٍم أشخاصٍ أو جماعاٍت أو أشياٍء، تؤثر في اتجاىات األفراد، تأ

 مسبقٍة".
وُتعرف بأنيا: " مجموعة الّسمات والمبلمح التي ُيدركيا الجميور، ويبني عمى أساسيا    

مواقفو واتجاىاتو نحو المنظمة أو الشركة أو الّدولة أو الجماعة قضيٍة أو شخٍص أو مجتمٍع 
عتماد عمى مصادر أو معموماٍت أو أو مؤسسٍة، بصورٍة انطباعيٍة سمبيٍة أو إيجابيٍة، باال

 (.1002خبراٍت قد تكون دقيقًة أو خاطئة " )صالح، 
بأّنيا: " المفيوم العقمي الشائع بين أفراد  Webster (1977)ر وُيعّرفيا معجم وبست   

جماعٍة معينٍة، وُيشير ىذا المفيوم إلى اتجاه ىذه الجماعة األساسي نحو شخٍص معيٍن أو 
 قٍة معينٍة أو جنٍس بعينو أو فمسفٍة أو قوميٍة أو أي شيٍء آخر".نظاٍم ما أو طب

( الّصورة الذىنّية بأنيا: " مجموعة األفكار 1025وُيعّرف كّل من الجواري وعبد )   
والمعتقدات والمشاعر واألحاسيس التي تتكّون في عقول ووجدان الجماىير، تجاه قضّية أو 

إلى الّذىن عند ذكر اسميا لتعطي فكرًة أو مفيومًا منّظمة أو فكرة أو شخص، وىي تتبادر 
كامبًل عنيا قد يكون طّيبًا وقد يكون سيئًا، وتتكّون ىذه الّصورة من وسائل اإلعبلم، وما 
 يكتسبو الفرد من معمومات ومعارف وخبرات حول القضايا أو األفكار أو المنّظمات أو األفراد ".

" مجموعة المعارف والتجارب والخبرات المتراكمة،  ( عمى أنيا :1006ويعّرفيا الشيخ )   
التي تتشّكل في ذىن الجميور، وترسم انطباعًا معّينًا، من خبلل عدة وسائل اتصالّية تشّكل 

تؤّثر في سموك األفراد تجاه مجتمع أو شركة أو مؤّسسة ما، وترتبط ىذه ىذه االنطباعات، و 
 يم، وعقائدىم وعاداتيم االجتماعّية ".المعارف المتراكمة بعواطف األفراد واتجاىات

أىمّية خاصة في العصر والشعوب والثقافات وتكتسب الصورة الذىنّية تجاه الّدول     
التجاىات وتوجيييا، وتأثير في القرارات آلراء واالحاضر، نظرًا لما تقوم بو من تكوين ل

موجيات السموك اإلنسانّي واالنطباعات وفي عمميات التقييم، بشكٍل ُيمكن اعتبارىا إحدى 
 الفاعمة.

خاص في وبشكل  ،في المجتمعات اليوملمدول مّصورة الذىنّية ويتجمى ذلك الدور اليام ل    
براز المقومات الثقافّية واالقتصادّية واالجتماعّية أو  مجاالت الدعاية واإلعبلن والسياحة ، وا 

في أنساٍق عديدٍة؛ منيا ما يرتبط  اليوّيات الوطنّية. حيث تتشّكل ىذه الّصورة الذىنّية
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بالتجارب والخبرات والمعمومات المباشرة أو غير المباشرة، ومنيا ما يرتبط بالتنشئة 
رغم زيادة فرص العبلقات التبادلّية . و االجتماعّية، أو بدوافع من المعتقدات الدينّية أو غيرىا

، إال أن الثقافي بين دول العالمبين الّشعوب واتّـساع دائرة التواصل اإلنساني والمعرفي و 
الصورة الذىنّية النمطّية، الزالت ىي إحدى موجيات السموك اإلنسانّي الفاعمة 

 (. 1010)العنزي،
وقد تناولت األدبّيات المتعددة سمات وخصائص الصورة الذىنية وأقساميا وأنواعيا    

ّية عبارة عن عممّية ( أّن الصورة الذىنChristidou,2012، وترى كريستيدو )وأبعادىا
المباشر وغير  معرفّية ونفسّية نسبّية ذات أصول ثقافّية تقوم عمى إدراك األفراد االنتقائي

المباشر لخصائص وسمات موضوٍع ما، وتكوين اتجاىات عاطفّية نحوه سمبّية كانت أو 
مجتمٍع إيجابّية، وما ينتج عن ذلك من توجيات نفسّية، ظاىرًة كانت أو باطنًة، في إطار 

معّين، وقد تأخذ ىذه المدركات واالتجاىات والتوجيات شكبًل ثابتًا أو غير ثابٍت، دقيقًا أو غير 
 دقيق. 

أّن الّصورة الذىنّية تقوم عمى أساس التجربة المحدودة  Ourfali (2015) أورفالي ويرى   
واألفكار البسيطة والعامة والثّابتة والمشّوىة والمتحّيزة، والُمستخمصة من مصادر معرفّية 
تاريخّية وراىنة، تتضمن وسائل االّتصال والّتعميم المختمفة لمتنشئة االجتماعّية، كما تتكّون 

مع من خبلل عممّية تراكمّية تشبو عممية تشّكل الّشعب ىذه الّصورة لدى الفرد والمجت
المرجانّية، ونتاج اعتبارات وعوامل متعددة تاريخّية واجتماعّية وسياسّية واقتصادّية وثقافّية 
قديمة وجديدة، كما قد تكون نتيجة لعممّيات متعّمدة ومقصودة بغرض إحداث الّتأثير في 

 اآلخر.
وع الّصورة الذىنّية وأقساميا، من خبلل كونيا تأتي غالبًا في تكمن أىمّية البحث في موضو    

صورتين؛ إحداىما تمّثل الواقع أو تحاكيو، بينما األخرى تمّثل واقعًا ُمشّكبًل ُبني عمى مجموعة 
تصّوراٍت عقمّيٍة وانطباعاٍت ذىنّية، وىذا يختمف بحسب بيئة الفرد االجتماعّية والثقافّية 

ليا، وقد تكون ىذه الّصورة إيجابّية أو سمبّية. حيث تنطوي الّصورة والعوامل التي يتعرض 
ر الحّب، والتعاطف، والتأييد، النمطّية اإليجابّية عمى مجموعة من الّسمات التي تثير مشاع

واألعمال اإلنسانية،  ،وكثيرًا ما يكون ذلك عن طريق تصوير البطولةوالرغبة في التقميد. 
ى الّصورة النمطّية الّسالبة عن مجموعٍة من الّسمات التي تجمّ فيما ت واالختراعات، واإلنجاز.
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 واإلرىاب واليزائم والتخّمف  تثير مشاعر الخوف والكراىّية والنفور، ويكون ذلك بتصوير العنف
.(Fedor, 2014 ; Blanchard 2010) 

ىنّية أّن أىم خصائص الّصورة الذّ (Brink & Nel, 2015) وأوضح كّل من برنك ونيل    
لذا فدراسة مضمونيا وعناصرىا يًا وتعبر عن إدراك. حكمًا قيمأنيا تحمل تتمّثل في 

تجسيٌد لواقٍع وفي أنيا أيضًا  وخصائصيا ُتظِير طبيعة اإلرث الثقافي والُبعد األيديولوجي.
فكري معّين وليا القدرة عمى تقنين الفكرة، وعندما تتشّكل الّصورة تصبح بحد ذاتيا منطمقًا 
لعممّيات فكرّية جديدة، ُتضاف إلى الّصورة وتبمورىا وفق تفاعبلتيا المختمفة والمتآلفة من 

وقظ عند تشّكميا أوحين استدعائيا مشاعر وأحاسيس ـتُ وكذلك من خصائصيا أنيا  سياقيا.
معينة، وتدفع باتجاه سموكياٍت معينٍة، وتمعب دورًا حاسمًا في التأثير عمى التفاعل االجتماعّي 

 مّشعب.  ل
أشار عدٌد من الدارسين إلى أّن الّصورة الذىنّية تشتمل عمى ثبلثة أبعاد أساسّية عمى و    

 (1022؛ الزميمي،1021الكردي،؛  1006الشيخ،النحو التالي: )
 أ . البعد املعسيف: 

وىو الُبعد الذي يدرك عن طريقو الفرد موضوعًا معينًا يّتصل بدولٍة أو شعٍب أو ثقافٍة أو     
مجتمٍع ما، مثل المعرفة باألسس التاريخّية والجغرافّية لمدولة والمعرفة بالمعمومات المتعّمقة 

يكّونيا بشعبيا، وتعتبر ىذه المعمومات ىي األساس الذي ُتبنى عميو الّصورة الذىنّية التي 
 الفرد عن اآلخرين وعن الموضوعات والقضايا المختمفة.

 ب . البعد الوجداىي: 

وُيمثل مشاعر الفرد وانفعاالتو نحو دولة أو شعب أو ثقافة أو مجتمع ما، ويمتّد من     
التقّبل إلى الرفض، ويتدرج في الشدة بين اإليجابّية والسمبّية، ويتشّكل الجانب الوجداني مع 

المعرفي، ومع مرور الوقت تتبلشى المعمومات والمعارف التي كّونيا األفراد، وتبقى الجانب 
الجوانب الوجدانّية التي تمّثل اتجاىات األفراد نحو األشخاص والقضايا والموضوعات 

 المختمفة.
  جـ . البعد اإلجسائي )الشلوكي(: 

ة والعيش والعمل فييا أو الزواج ويتمّثل في الجوانب العممّية كسفر الفرد إلى دولة أجنبيّ     
من واحدة تعيش فييا، بمعنى رغبة االنتقال والتعايش، ويعتمد ىذا العامل عمى المسافة 
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االجتماعّية بين الشعوب، ويعكس سموك الفرد طبيعة الّصورة الّذىنّية المشكمة لديو في 
 مختمف شؤون الحياة. 

 البلد:وزة منوذج بوٍناٌ واجنيَوف السباعي لبياء ص .2
إّن عممية بناء الّصورة الذىنّية تعتبر من العمميات النشطة في أي مجتمع يسعى نحو    

 التمّيز والتغيُّر اإليجابي والتقدم في المجاالت المتعددة، وىذا ما تؤكد عميو الممارسات الدولية
واإلسيامات البحثّية العممّية، والنماذج النظرّية في مجاالت متعددة من ضمنيا عمم النفس 

ن ثّمة التربوي وعمم النفس االجتماعي، والتي تطرقت لدراسة تكّون وبناء الّصور الذىنّية  وا 
اىتماٍم بموضوع بناء الصورة الذىنّية، عمى الصعيد الدولي نظرًا لمتحّوالت االجتماعية 

قتصادية والسياسّية التي يشيدىا العالم، وكذلك عمى المستوى المحمّي تبعًا ألىمية ومكانة واال
م، والتي  1010المممكة، التي تشيد أيضًا العمل عمى كافة المستويات لتحقيق رؤية المممكة 

تفرض عمى المؤسسة الجامعّية ــ باعتبارىا إحدى مؤسسات المجتمع الفاعمة والمؤّثرة ــ 
ة درة في تنفيذ حزٍم من البرامج المتنّوعة لبناء الصورة الذىنية اإليجابّية لممممكالمبا

 (.1010)العنزي،
 انجنيوفديانا و  Buhmann بوىمانالكسندر  باحثانُيعّد النموذج الذي وضعو الو    

Ingenhoff  وظيفي نموذجًا متكامبًل وفريدًا من نوعو، حيث يتضمن أربعة أبعاد، ىي: بعد، 
من بحيث تنعكس ىذه األبعاد وتؤثر في البعد الرابع، وىو البعد العاطفي ي، وجمال ،ومعياري

خبلل االستفادة من التقدم في مجاالت الدراسات االجتماعية ومنيا عمم النفس االجتماعي 
واإلفادة من نتائج األبحاث العممّية في المجاالت األدبّية  والعموم السياسية وعموم االتصال،

تطوير نموذٍج شامٍل لصورة الدولة سواًء في عممية البناء والربط بينيا ل لعممّية المتخّصصةوا
أو التحميل، وبما من شأنو بناء الّصورة الذىنّية اإليجابّية لمدولة، بكل انعكاسات تمك الصورة 

لسياسي اإليجابّية عمى كافة األصعدة والمستويات، مثل: تحفيز تنامي االستثمارات أو الّدعم ا
أو التّـبادل الثقافي أو نمّو حركة السياحة والسفر. كما تأتي ىذه الحاجة إلى مثل ىذا النموذج 

 لى بعضيا البعض، وتؤّثر أبعادىا المختمفةتداخل  لتعزيز صورة الدولة، وفيم كيفّية
(Buhmann & Ingenhoff, 2015) . 

االستفادة في بناء ذلك النموذج من ت تمّ ؛ إذ ويستند ىذا النموذج الرباعي إلى النظرية   
عن اليوّية الوطنّية والتي ُتساعد في تقديم تصّوٍر واضٍح لصورة   Ajzen Smith نظرّية
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تضّمنت نموذج "المواقف" أو "الميول" المكّون من  والتيالدولة وما يجب أن تكون عميو، 
مكونين، ىما: اإلدراكات )معتقدات محددة( والتأثيرات )المشاعر العامة( حول البمد. كما تصف 
ىذه النظرّية البمدان بأنيا مجموعات إنسانية ُمسّماة تتكـّون من إقميم أو وطن متمّيز، وتاريخ 

افة عامة، ومجموعة من القواعد والقيم المشتركة، فضبًل وتقاليد مشتركة، واقتصاد محمي، وثق
، والتمييز الشائع Smithعن منظومٍة سياسّيٍة ذات سيادة أو دولة. وعند الجمع بين نموذج 

لُبعد الّصورة المستخدم في إدارة السمعة، ُيمكن تعريف البنية الموقفيـّة لصورة البمد عمى أّنيا 
لكنيا مترابطة بشكل وثيق وىي: بعد وظيفي، ومعياري، تتكون من أربعة أبعاد مختمفة و 

 : (Buhmann & Ingenhoff, 2015)وجمالي، وعاطفي. وذلك عمى النحو التالي 
. البعد الوظيفي لصورة البمد: ويشمل التصّورات المتعّمقة واالنطباعات عن حالة االقتصاد 2

في البمد، وأسواق العمل  والشركات الوطنية، والقدرة التنافسّية لممنتجات والخدمات
والنظام التعميمي فييا، وكفاءة وفعالية النظام السياسي، فضبًل عن أداء البمد في مجال 

 البحوث والتكنولوجيا. 
. البعد المعياري لصورة البمد: وُيغّطي قواعد البمد وقيمو، وينطوي ىذا الُبعد عمى األحكام 1

 والبيئّية لكل بمد. المحددة المتعمقة بالمسؤولّية االجتماعّية
. الُبعد الجمالي لصورة البمد: ويشمل التصّورات المتعمقة بالصفات الجمالية لبمد ما، 1

 ويشتمل عمى الجاذبية نحو ثقافة وتقاليد بمد ما، وجمال طبيعتو.
. الُبعد العاطفي، ويشّكل المكّون الفّعال لبناء صورة البمد، حيث ينطوي عمى مشاعر 1

يار ببمٍد ما، والتي قد تكون متصمة بالجوانب المعرفية التي يحمميا الناس اإلعجاب واالنب
 عنو.

( أيضًا بأنو في زمن Buhmann & Ingenhoff, 2015كما يشير بوىمان وانجنيوف )   
العولمة، تتم مراقبة البمدان بشكل متزايد من قبل وسائل اإلعبلم العالمية والجميور، حيث يتم 
تصنيف الدول ومقارنتيا وفًقا لتطورىا االقتصادي، واستقرارىا السياسي، وفعاليتيا، وجاذبية 

 مشاىدىا وثقافتيا.  
الشتمالو عمى أبعاد نموذجًا أصيبًل وىاّمًا؛ بعاد، ىذا النموذج الرباعّي األويرى الباحث في    

، وُيمكن عمى ضوءه تعزيز دور مؤّثرة وفاعمة في صناعة وبناء الّصورة الذىنّية لمدولة
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براز الصور الذىنّية اإليجابّية لممممكة ضمن برامج  تشمل  الجامعة في صناعة وتشكيل وا 
  مجاالت ومصادر متعددة ومتنوعة.

ىذا النموذج رباعي األبعاد تجريبيًا باستخدام أدوات المسح لمعرفة كيف  وُيمكن تطبيق   
، نحوه تشكيل البعد العاطفيفي ة والجمالية حول بمد ما ة والمعياريّ الوظيفيّ  ر ىذه األبعادتؤث

ومن  .، ىذا من جانبهاإليجابّية نحو تنمية المشاعر االنجذاب أو تعزيز في ومن ثّم اإلسيام 
تعزيز دور الجامعة بناء تصور مقترح لفي مكن االعتماد عمى ىذا النموذج يُ  جانٍب آخر

، وذلك ممممكة العربية السعوديةالذىنّية اإليجابّية لصورة البناء اإلسبلمّية في المدينة المنورة ل
عند بناء وتخطيط ورسم البرامج التي تنفذىا أو  موذج بعين االعتبارنالىذا خذ عناصر بأ

 قع ضمن اختصاصاتيا. تامعة أو تشرف عمييا الج
 :نلكةدوز اجلامعة اإلسالمّية يف بياء صوزة امل .3
أن تكون ُمؤسسة سعوديٌة عالميَّة، في لجامعة اإلسبلمّية بالمدينة المنورة ارسالة  تتمّثل   

الَشرعّية والعربيَّة والمعارف اأُلخـرى لمّطبلب من دول العالم، وُتعنى بالبحوث  ُتقدم العموم
العممّية والخدمات المجتمعيَّة المتمّيزة؛ إسيامًا في نشر رسالة اإِلسبلم الخالدة. وتتجسد 

قبل منذ تأسيسيا  رؤيتيا في أن تكون منارة رائدة في المعرفة والتنمية. وشيدت الجامعة
 رات متسارعة في مسيرتيا التعميمّية لتواكبىـ، تطوّ 2152في العام  وتحديداً  ستين عاماً 

 222حيث تضم طبلبًا وافدين يمثمون ، ة في العالم اإلسبلمياالحتياجات الحضارية والتنمويّ 
مع اىتماميا بتدريس العموم الشرعّية اإلسبلمّية. وتضّم الجامعة في الوقت دولًة إسبلمّية، 

)الجامعة اإلسبلمية،  طالبًا في مراحل تعميمّية متعددة 23220يدرس بيا كميات  6الحالي 
1010).  

وتعّد الجامعة اإلسبلمّية بالمدينة المنورة أحد أىم منابع العقيدة الصافية، والتحصين    
 العقدي والفكري، ونشر منيج الوسطّية واالعتدال، الذي تنتيجو ىذه الدولة المباركة. كما
ُيمثّل طبلب المنح بالجامعة اإلسبلمّية مزيجًا ثقافّيًا وفكرّيًا مختمفًا، نظرًا الختبلف بمدانيم 

 (1024وطبائعيم، وطريقة نشأتيم واىتماماتيم. )الجيني، 
معات السعودّية األخرى عمى القيام بأدوارىا واالضطبلع وتعمل الجامعة مع باقي الجا   

عداد الكوادر المؤىمة في بمياميا الرئيسّية في العمميّ  ة التعميمّية لمطمبة الممتحقين بيا وا 
تخصصات متعددة، لتحقيق متطمبات التنمية وسّد احتياجات سوق العمل. وكذلك تعمل عمى 
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إثراء المشيد العممّي من خبلل إعداد البحوث العممّية ونشرىا، وتنظيم المؤتمرات، إلى جانب 
 جيودىا في خدمة المجتمع. 

ص الجامعة اإلسبلمية عمى توسيع القبول لمطبلب المسممين في شتى أنحاء العالم، وتحر    
أو الطبلب غير  حيمّثل طبلب المن، حيث التحقيق رؤية الجامعة ورسالتيا العالمية وأىدافي

دول األقميات طبلب ل شكّ يو  % من طبلب الجامعة اإلسبلمية.52 تونسبالسعوديّين ما 
أقامت عمادة  منطمق، ومن ىذا الفي الجامعة اإلسبلمّية لمقبول استراتيجياً  المسممة ىدفاً 

آمال  –حمقة نقاش بعنوان )توسيع دائرة القبول في دول األقميات القبول والتسجيل بالجامعة 
وطموح( شارك فييا عدد كبير من طبلب دول األقميات المسممة من أوروبا واألمريكيتين، 

توسيع القبول في دول األقميات المسممة وزيادة عدد : عدة منياوخمصت الحمقة بتوصيات 
يصال صورة الجامعة اإلسبلمية والتعريف بيا في ىذه البمدان من خبلل و  المقاعد الدراسّية، ا 
 (.1026)الجامعة اإلسبلمية،ات السفارات والممحقي

األكاديمّية وبناء الشراكات وُيعّد االىتمام بتنمية وتدعيم أوجو التعاون وعقد االتفاقيات    
المعرفية والثقافية والعممية؛ إحدى األدوات التي تساىم الجامعات من خبلليا ببناء صورة 

   ذىنّية جيدة عن البمد وثقافتو وىويتو.
مذّكرة تعاون مشترك مع  21وفي ىذا السياق وقعت الجامعة اإلسبلمّية بالمدينة المنورة    

ّية، منيا: جامعة األزىر بمصر، وجامعة الحسن الثاني، وجامعة عديٍد من الجامعات الدول
مبليا بإندونيسيا، والجامعة اإلسبلمّية العالمّية في باكستان، وجامعة روتجرز بالواليات 
المتحدة األمريكّية. ىذا إلى جانب استضافة الجامعة لممئات من الطبلب الدوليّين مّمن 

إلسبلمّية والذين يدرسون فييا، وكذلك تنظيميا لمكثير من ينتمون لمعديد من الدول العربية وا
الفعاليات من مثل ميرجان الثقافات والشعوب الذي تم تنفيذه عمى مدى عدة سنوات، وضّم 

ألف زائر  60جناحًا، واستقبل أكثر من  64ىـ  2110ـــ2116خبلل دورتو في العام الجامعي 
 (. 1010)العنزي، 

م؛ ُتشارك الجامعة اإلسبلمّية في إقامة وتنفيذ المؤتمرات واستضافة وعبلوًة عمى ما تقدّ     
 تسيموىي في ىذا الجانب المفكرين والمتخصصين عمى اختبلف جنسياتيم وتخصصاتيم، 

وبخاصة تنظيم المؤتمرات التي ُتعنى  الحنيف،اإليجابّية عن الدين اإلسبلمي  ةفي تقديم الصور 
براز مقاصد بالقضايا اإلسبلمية التي تيتم بب يان منيج اإلسبلم في الوسطية واالعتدال، وا 
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الشريعة اإلسبلمية وقدرتيا عمى معالجة المشكبلت اإلنسانية المعاصرة، كما تقدم صورة 
 .لمممكة وحضارتيا وما يدور في مؤسساتيا األكاديمّية من حراك بحثي وعمميعن احضارّية 

مؤتمرًا  من تمك المؤتمرات:ل مكافحتو، ات متخصصة عن اإلرىاب وسبومن ذلك تنظيم مؤتمر 
اإلعبلم الجديد والمغة بعنوان )اإلرىاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف(، وأيضًا مؤتمر ) 

، وغيرىا من مؤتمرات أخرى تمحورت حل (مجمس الفقو اإلسبلمي الدولي) مؤتمر، و (العربية
      .(1010)الجامعة اإلسبلمية، عديٍد من الموضوعات

 : َاوإجساءات ميَجـّية الدزاسةثالجًا ــ 
جراءاتيا، وذلك ، وعرضًا دراستويتناول الباحث فييا منيجّية     لمجتمع الدراسة وعينتيا وا 

 عمى النحو التالي:
 جمتنع الدزاسة وعييتَا: .1

 مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسبلمية في المدينة المنورةيتمّثل    
قصدية حيث تم اختيار عينة  (1010،عضوًا )الجامعة اإلسبلمية 2111والبالغ عددىم 

ممن أبدوا رغبتيم في في الجامعة، من أعضاء ىيئة التدريس ( عضوًا 13نة من )مكوّ 
 .( أستاذ مساعدــ  أستاذ مشارك ــ أستاذ)  بدرجاتيم العممّية المتنوعةالمشاركة بيذه الدراسة، 

 الدزاسة:مـيَج   .2

وذلك لمبلءمتو  ،المنيج الوصفي التحميمي الباحث استخدمتحقيقًا ألىداف الدراسة الحالّية    
أحد أشكال التحميل والتفسير لموضوع الدراسة ، ويعرف المنيج الوصفي التحميمي بأنو: " 

، وتصويرىا كميًا، عن طريق جمع بيانات العممي المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة محددة
خضاعيا لمدراسة الدقيقة" المشكمةالظاىرة أو  مومات مقّننة عنومع ، وتصنيفيا وتحميميا وا 
التي تعتمد أحد أساليب مناىج البحث الوصفي  ُيعدّ  المنيجحيث إّن ىذا و (. 1002ممحم، )

يضاح خصائصيا لذا فإن الباحث  ،عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتّم بوصفيا وا 
 و.ومتغيرات ومناسبتو لطبيعة البحثيرى مبلءمتو 

 أداة الدزاسة: .3

استكشاف المعتقدات والمعرفة والتي ُيمكن من خبلليا تم االعتماد عمى أداة المقابمة    
والخبرات التي تمتمكيا عينة الدراسة، وقد يكون لدى المشاركين تصورات ال يمكن الحصول 

وفي سبيل تحقيق أىداف ىذه .  (Hajer, 2003) عمييا بأية وسيمة أخرى غير المقابمة
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من أسئمة (  لثوذلك لئلجابة عمى السؤال ) الثا المقيدةالدراسة استخدم الباحث أداة المقابمة 
 .الدراسة

ّر ساعد عمى التدفق الحنمط يُ عمى في ىذه الدراسة اختار الباحث أن تكون المقابمة و    
الرئيسية لجمع المعمومات، فعن طريقيا يستطيع من الطرق ىذه الطريقة "  حيث ُتعدّ  ،لآلراء

عمى أفكار ومشاعر ووجيات نظر اآلخرين، كما تمكن ىذه الطريقة الباحث  الباحث أن يتعرف
  (.1021)الشربيني، " يمكن مبلحظتيا مباشرة.من إعادة بناء األحداث االجتماعّية التي ال

األول منيا البيانات الشخصّية المتعمقة الجزء جزئين: تضمن لتتصميم بطاقة مقابمة  تمّ و    
ما األدوار التي ُيمكن ونّصو ىو : ) ، بأفراد العّينة، فيما اشتمل الجزء الثاني عمى سؤال واحد

أن تقوم بيا الجامعة اإلسبلمية لبناء الصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة عمى ضوء النموذج 
 (  ظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة؟رباعي األبعاد لبناء صورة البمد، من وجية ن

عمى عدٍد من ذوي الخبرة واالختصاص بمجال  يامن صدق األداة تم عرض حققولمت   
لمتأكد من ، وسبلمة صياغتو المغوية ووضوح داللتو، و تياالدراسات التربوّية لمتأكد من مبلءم

األخذ  مّ ، وقد تقيس اليدف الذي وضع من أجمو من حيث الصياغة والوضوحت اأني
 بمبلحظاتيم في ذلك.

حيث تم تجريبيا عمى عّينة ، من ثبات األداة لمتأكدّ كما تم اعتماد بعض اإلجراءات    
نة من ثبلثة أعضاء من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة من خارج عّينة استطبلعّية مكوّ 

الظروف  بعد خمسة عشر يومًا عمى العّينة نفسيا فيالدراسة، ثم جرى إعادة المقابمة 
نفسيا، وقد الحظ الباحث وجود اختبلفات قميمة جدًا بين استجابات كل عضو في المقابمة 

األساليب واإلجراءات المتبعة في جمع البيانات النوعية كما تّم االعتماد عمى األولى والثانية. 
ديم وتحميميا، وأىميا: توثيق تاريخ جميع إجراءات جمع البيانات، ومراعاة الدقَّة في تق

، بحيث وثبات األداة وااللتزام بيذه المعايير ىو مما يعزز مصداقية اإلجابات لضمان الحيادية.
تتعمَّق أيضًا ، حيث تعكس نتائج الدراسة الحالة المدروسة، وتمثميا بدقَّة كما في الواقع

 (Yin, 2011).بالشفافية في الوصف لحدث أو موقف، أو آلراء المشاركين 
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 املكابلة:إجساءات  .4

 التالية: لئلجراءاتوفقًا  مقابمةتنفيذ التم    
 إعداد أداة المقابمة والتأكد من صدقيا وثباتيا.ــ 

ـ مخاطبة أعضاء ىيئة التدريس من أفراد العينة لمحصول عمى موافقتيم إلجراء المقابمة 
 معيم.

لممستجيبين، وبيان أىمّية استجابتيم في تحقيق أىداف  ــ تحديد اليدف الرئيس من المقابمة
 الدراسة.
بأن البيانات التي يتم الحصول عمييا ستعامل بسرّية تامة ولن ة لممستجيبين اإلشار ــ تمت 

، مع اإلفصاح ليم عن االحترام والعبلقة القائمة عمى تستخدم سوى ألغراض البحث العممي
 وجو ليم.  الثقة، والتوضيح التام لمسؤال الم

رسال الرابط  اإللكتروني تّم توزيع بطاقة المقابمة بشكل الكتروني و ــ  عبر منّصات ووسائل ا 
التواصل االجتماعي وبشكل خاص عبر الواتساب، نظرًا لتعّذر إجراء المقابمة وجيًا لوجو، 

جيات بسبب تزامن إجراء المقابمة مع اإلجراءات االحترازّية والوقائّية التي اتخذتيا ال
. وقد (26)المختمفة في المممكة لمحّد من انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 

جراء  ساىمت وسائل التقنية الحديثة بتسييل ميمة الباحث في الوصول ألفراد العّينة وا 
 جابات. المقاببلت، وانسيابّية تمقي الباحث لئل

معانًا في عرض النتائج بدقة، تمت قراءتيا جرى تفريغ بياناتيا كتابّياً جمع البيانات  ــ تمّ  ، وا 
بعد القراءة الفاحصة لكل كممة وجممة  اً موضوعيّ  تحميبلً ا ثم تحميميقراءًة متفحصة وواعية، 

متقاربة التي المبلمح السمات و الوالمفاىيم ذات األفكار واألنساق ، ورصد ذكرىا أفراد العّينة
 تضمنتيا إجابات أفراد العّينة. 

 الدراسة ومناقشتيا:نتائج  .2
 : والثاني األول ينإجابة السؤالــ  

من أسئمة الدراسة نظريًا من خبلل والسؤال الثاني تمت اإلجابة عمى السؤال األول   
 اإلطار النظري. 
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 : الثإجابة السؤال الثــ 
) ما األدوار التي ُيمكن أن تقوم بيا الجامعة اإلسبلمية  عمى: لثسؤال الدراسة الثا نّص    

لبناء الصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة عمى ضوء النموذج رباعي األبعاد لبناء صورة البمد، 
ولئلجابة عن ذلك قام الباحث بعممّية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة؟ (. 

جاباتيم عمى السؤال المفتوح في المقابمة والذي  قراءة فاحصة الستجابات أفراد عّينة الدراسة وا 
   .تم توجييو لُيجيب عمى ىذا السؤال

وقد أشارت النتائج إلى وجود اتفاق وتقارب في وجيات نظر أفراد عّينة الدراسة حول    
ة األدوار التي ُيمكن لمجامعة اإلسبلمّية بالمدينة المنورة القيام بيا لبناء الصورة الذىنيّ 

حيث  اإليجابّية لممممكة العربّية السعودّية عمى ضوء النموذج رباعي األبعاد لبناء صورة البمد.
 أىمّية توظيف واستغبلل كافة المناشط  والبرامج واألدوار التي تقوم بيا الجامعة أكدوا عمى

إلبراز ما تحظى بو من مكانة  ،من خبلل العممية التعميمّية والبحث العممي وخدمة المجتمع
دينّية وثقل سياسي واقتصادي ودورىا الحيوي الفاعل عمى الساحة العالمّية وحضورىا 

براز دور المممكة في نشر اإلنساني الواسع.  ظيار الصورة الحقة لمدين اإلسبلمي الحنيف، وا  وا 
نف ومكافحة اإلرىاب ثقافة السبلم والتسامح والحوار بين أتباع الديانات المختمفة ونبذ الع

ظيار حرص المممكة العربية السعودية عمى حفظ حقوق اإلنسان وحمايتيا والتطرف الفكري ، وا 
  وتعزيزىا.

إبراز النجاحات واإلنجازات التي حققتيا المممكة عمى كافة األصعدة، والعمل عمى أيضًا و    
ة عن المجتمع السعودي إنشاء وتكوين جيٍل واٍع من الشباب قادر عمى نقل الصورة الحقيق

براز  ه،وثقافتو وقيمو وتقاليد السياحّية والموروث الثقافي وجيات الالمعالم الطبيعّية و وا 
. واتخاذ حزمة من الخطوات اإلجرائية التي تسيم في بناء الصورة الذىنية واإلنساني األصيل

سين بيا بشكٍل خاص من اإليجابّية لممممكة لدى طمبتيا بشكل عاٍم ولدى الطمبة الدوليين الدار 
واالجتماعّية. مع أىمية  خبلل المحتويات التعميمّية وورش العمل والممتقيات واألنشطة الثقافية

  التنسيق الجيد بين أقسام الجامعة المختمفة لبناء الصورة الذىنّية اإّليجابّية لممممكة. 
ية بالتواصل مع وسائل اإلعبلم العناالتأكيد عمى أىمّية  أفراد العّينة أيضاً  حممت إجاباتو    

لنشر الرسائل اإليجابّية التي ُتبرز الحراك العممي والفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المنفذة 
يصال رسالتيا لمعالم، وكذلك توضيح دور المممكة في داخل الجامعة،  المنظمات الدولّية  دعموا 
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وكذلك ضرورة تعزيز سبل التعاون العممي والثقافي واالجتماعي  ،والحراك التنموي في العالم
بين الجامعة والمجتمع المحمي. وأيضًا التوسع في برامج المنح واستضافة الطبلب الدوليين 
واالبتعاث، وتفعيل األطر والمبادئ العامة لمشراكة واالتفاقيات البحثية واألكاديمّية بين الجامعة 

 والمعاىد والمراكز التعميمية المتميزة عمى مستوى العالم.العريقة وكافة الجامعات 
كما أكد أفراد العّينة عمى أىمّية اعتماد برامج تتواءم مع المعايير العالمّية، وفتح    

وتنظيم المؤتمرات العممّية  تخصصات أكاديمّية جديدة تواكب سوق العمل المحمي والدولّي.
الموضوعات التي تتناول المشتركات اإلنسانّية، بصفة دورّية منتظمة، مع التركيز عمى 

استضافة وفود من طبلب الجامعات العالمّية إلطبلعيم عمى المنجزات الحضارية والمقّومات و 
الثقافّية لممممكة. إبراز تاريخ وآثار المممكة، من خبلل إيجاد مركز خاص يعمل عمى التعريف 

 حوث التي ُتعنى برصد الصورة الذىنّيةالب يعشجبيا عالمّيًا ونشر رسائل إعبلمّية عنيا، وت
عممّية واإلسيامات اعتماد جائزة سنوّية لؤلبحاث المع  ،لممممكة والعوامل المؤثرة في بنائيا

  البحثّية المتمّيزة.
المسؤولّية الفردّية اىيم مفتكريس ضرورة التأكيد عمى كما حممت إجابات المستجيبين    

تجارب الاستميام ودراسة و  بناء الصورة اإليجابّية لممممكة، والمجتمعّية لدى الطبلب في
، وكذلك اإلفادة من المعطيات والتطورات الذىنّية صورال وتشكيل في بناءّية الدولوالممارسات 

إضافًة إلى العناية باألنشطة الموجية نحو إشراك طبلب المنح من  في ىذا المجال. ّيةالعمم
طبلعيم عمى منجزات  ات المتعددة في المناشط االجتماعّيةالطبلب المنتمين لكافة الجنسي وا 

مع تبني برامج متخصصة لمتفاعل المممكة، ومكتسباتيا الحضارّية وآثارىا وتاريخيا، 
  والمشاركة مع الفعالّيات الثقافّية واالجتماعّية العالمية.

  التنوعمن أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسبلمّية ويتبّين من استجابات أفراد العّينة    
تتوزع عمى اشتممت عمى مفاىيم ودالالت وصيغ ، والتي األفكارالرؤى و في طرح والعمق 

 ى المستجيبينالباحث ذلك لما لد األبعاد الواردة في النموذج الرباعي لبناء صورة البمد. ويعزو
 تيمممارسخبرتيم الناتجة عن و عممّية، البحكم مؤىبلتيم من ثراء فكري ونضج معرفي 

لمعمل األكاديمّي ، ومن ثّم معرفتيم باآلليات والطرق واإلمكانات البلزمة لتخطيط  ميدانّيةال
وبناء البرامج ورسم الخطط وتحديد االستراتيجيات الخاصة بتعزيز دور الجامعة في بناء 

 الصورة الذىنّية لمدولة. 
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( والتي 1010العّينة عمى ىذا السؤال مع دراسة )العنزي،  وتتفق نتائج إجابات أفراد   
بناء الصورة السعودّية في ىناك أدوار تساىم فييا الجامعات  أنّ  خمصت في نتائجيا إلى

الذىنّية لمدولة مثل إبراز إنجازاتيا العممية عبر اإلعبلم ووسائل التواصل االجتماعي، إنشاء 
مع الجامعات والمراكز الرائدة، وتفعيل برامج االتصال أقسام متخّصصة في الجامعات لمتواصل 

في مجال األبحاث والتبادل الطبلبي الدولّية والعبلقات العامة، وعقد الشراكات واالتفاقات 
شراك أعضاء ىيئة التدريس والطبلب في المؤتمرات ا والتوّسع  ،يّ لتي تنّفذ عمى نطاٍق عالموا 

كما تتفق  البرامج التدريبية والمؤتمرات العممية العالمية.في برامج االبتعاث والمنح الدراسية و 
جود تأثير متماثل األىمية ( والتي خمصت لو 1021 تشن،يفيميب و ك)مع دراسة جزئيًا 

                                                                                           ي والعاطفي في تشكيل الصورة الذىنّية اإليجابّية.مبعدين المعرفل
 :  رابعإجابة السؤال الــ 

عمى : ) ما التصور المقترح لتعزيز دور الجامعة اإلسبلمية في بناء  رابعنّص سؤال الدراسة ال
 الصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة؟ (.

 )التصوز املكرتح(

 مكدمة :

في أسئمة الدراسة؛ والخاص بالتصور المقترح  رابعيتناول ىذا الجزء اإلجابة عن السؤال ال   
لتعزيز دور الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة في بناء الصورة الذىنّية لممممكة العربية 

 السعودية.
الّسابقة، إضافًة إلى والدراسات األدبّيات النظرّية ًا عمى تّم بناء ىذا التصّور اعتمادقد و    

 ع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة. المقاببلت التي تّمت م نتائج
كما استند ىذا التصّور عمى عدٍد من المرتكزات والمنطمقات، ومنيا الخطط والبرامج    

 . 1010الوطنّية المستقبمية والتي يأتي في مقدمتيا رؤية المممكة العربية السعودية 
ومنطمقاتو وأىدافو ومرتكزاتو، وآلّيات التنفيذ والمتابعة ويشمل ىذا التصّور بيانًا لفمسفتو    

والتقييم، والعناصر والجيات المسؤولة عن تنفيذه واألطراف المستفيدة منو، والمعّوقات التي 
 تواجيو وكيفية مواجيتيا. وذلك عمى النحو التّـالي:
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 الـسؤية:

ء الصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة عزيز دور الجامعة اإلسبلمّية بالمدينة المنورة في بنات   
 العربّية السعودّية من خبلل أدوارىا الحيوّية والفاعمة. 

 فلشفة التصوز املكرتح:

الجامعة اإلسبلمية في المدينة المنورة، تستند فمسفة ىذا التصور المقترح عمى أساس أّن    
من خبلل ما تضّمو من أعداٍد ، العريقة في المممكةالتربوية الجامعّية  اتالمؤّسستعد إحدى 

كبيرة من طبلب المنح أو الطمبة الدوليّين من ذوي الجنسيات المختمفة والقادمين لمدراسة في 
، وفقًا لسياسة الجامعة والقاضية بأن تكون نسبة طبلب المنح أو من الدول الجامعة من كثيرٍ 
بناء في ة إسيام الجامع نّ . حيث إ% من إجمالي عدد طبلب الجامعة52الطمبة الدوليّين 

والبحث العممي وخدمة  في التدريسأدوارىا  من خبلل، وتعزيز الّصورة اإليجابّية لكيان الدولة
إحدى المؤّسسات األكاديمّية، واألدوات  بوصفيامن شأنو تعزيز أدوارىا الحيوّية  المجتمع؛

آلّياتيا خبلل من الفاعمة في عمميات صناعة وتشكيل وبناء الصورة الذىنية اإليجابّية لمدولة 
ة، سارعوالتغّيرات المتمواكبتيا لممتطمبات التنموية  المستقبمّية، بما يحّققخططيا وكوادرىا و 

 . 1010لوطنّية وفي مقدمتيا رؤية المممكة وبما ُيساىم في إنجاح الخطط واالستراتيجيات ا
انعكاسات تمك ، و الّصورة الذىنّيةي اآلونة األخيرة بمجاالت بناء فوعطفًا عمى االىتمام المتزايد 

     ٍد ومستوياٍت متعددة.أبعاعمى  الصورة
 :ميطلكات التصّوز امُلكرتح

تيـدف إلـى بنـاء مجتمـع حيـوي ذي قيـٍم راسـخة، مـن أجـل والتي :  1010رؤية المممكة  .2
من االستراتيجّيات والخطط  تضمنت عمى عديدٍ تحقيـق اقتصـاد مزدىـر لوطـن طمـوح 

ومن ذلك ما تضّمنو محور )مجتمع حيوي( في ، والبرامج الواردة في محاورىا الثبلث
اإلسبلمية واستثمار الطاقات الرؤية من تكريس لمقيم الراسخة والحفاظ عمى المبادئ 

واإلمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، واالعتزاز باليوّية الوطنّية. وأيضًا محور )اقتصاد 
مزدىر( الذي تضّمن عديدًا من الخطط ومنيا االستثمار الفاعل واستغبلل الموقع إقميميا 

في  ر األداءتطوير معاييتتعمق بأىداٍف  يو الرؤية مناشتممت عمودولّيّا. إلى جانب ما 
الجامعات السعودّية في تصنيف ، وتطوير المواىب، ورفع مستويات منظومة التعميم

 ة. يّ دولالوالتصنيفات المؤشرات 
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وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية: حيث أّكدت الوثيقة عمى أىمّية  .1
فقد تناولت الوثيقة التعميم العالي والجامعي، ورسمت مبلمحو وسياساتو وحّددت أىدافو، 

( من الباب 2( من الباب الثالث التعميم العالي وأىدافو، وفي الفصل )2في الفصل )
( عمى: إعداد 220الرابع تناولت موضوع التخطيط لمتعميم العالي، وقد نّصت المادة )

مواطنين أكفَّاء مؤىمين عمميًا وفكريًا تأىيبًل عاليًا، ألداء واجبيم في خدمة ببلدىم 
( عمى القيام بالخدمات التدريبّية والدراسات 222لنيوض بأمتيم، فيما نّصت المادة )وا

 التجديدّية.
حيث إّن أّي دور أو إسيام فاعل لمجامعات إّنما ينطمق من وظائفيا  وظائف الجامعة:  .1

 ومياميا الثبلث الرئيسّية، وىي: 
 .العممية التعميمية 
 .البحث العممّي 
 .خدمة المجتمع 

( تحت 1ام الجامعات: حيث نّصت األحكام العامة التي وردت في المادة رقم )مشروع نظ .1
الفصل األول عمى أن: )تعمل الجامعة عمى تعزيز مكانتيا العممية والبحثية والمجتمعية، 
عمى المستوى المحمي واإلقميمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتيا البشرية والمادية، 

ا، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، وقادرة عمى وتعمل عمى نقل خبراتيا لطبلبي
قميميًا ودوليّا ً(.  المنافسة محميًا وا 

 :أٍداف التصّوز امُلكرتح
 الجامعة اإلسبلميةدور تعزيز تحقيق اليدف الرئيس لمدراسة وىو تقديم تصّور ُمقترح ل .2

 لممممكة العربّية السعودّية.بناء الّصورة الذىنّية اإليجابّية في 
الخطط والبرامج في مواكبة ة اإلسبلمية بالمدينة المنورة الجامع دور تفعيل .1

  اإلسيام بعممّية بناء الصورة اإليجابّية لممممكة. واالستراتيجّيات الوطنّية وفي
ودورىا  لممممكة أىمّية ومكّونات الصور الذىنّية اإليجابّيةالوعي بتعزيز ورفع مستوى  .1

 الطمبة الدوليّين الدارسينالقائمة في أذىان ا الحضارية ومكانتيا ومقدراتيا ومنجزاتي
 .ة اإلسبلمّيةالجامعب
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الجامعة اإلسبلمية في تقديم دليل عمل إجرائي يتضمن تحديد آلّيات وأوجو التعاون بين  .1
الجيات المختمفة ذات العبلقة في مجاالت بناء الصورة اإليجابية بين و المدينة المنورة 

 لمدولة.
 التصّوز املكرتح: مستكزات   

تمّثل الدراسات السابقة ونتائجيا وتوصياتيا، واإلطار النظري  والتي  :ةالدراسأدبّيـات  .2
لمدراسة، والمتمثل بتناول مفاىيم وسمات وأبعاد الصورة الذىنّية، وكذلك النموذج الرباعي 

 الذي قدمو بوىمان وانجنيوف لبناء صورة الدولة.
وسوف يعتمد ىذا المقترح عمى نتائج الدراسة الحالّية التي  الـدراسـة الـحالّية: نـتائج .1

من أعضاء ىيئة التدريس الباحث المقاببلت التي تحّصل عمييا نتائج جاءت من 
 بالجامعة اإلسبلمية في المدينة المنورة.

 :مـبادئ التصّوز املكرتح 

 :عدد من المبادئ، أىميا يعتمد التصّور المقترح عمى    
: يقوم تطبيق التصور المقترح عمى تعزيز دور الجامعة اإلسبلمّية في بناء المعيارّية .2

 الصورة الذىنّية اإليجابّية بناء عمى اإلفادة من النماذج النظرّية والعممّية.
يدعم ىذا التصّور عممية التطوير في المؤّسسة الجامعّية السعودّية، من خبلل التطـوير:  .1

ة، وبما يتطمبو رسم برامجيا ورؤاىا المستقبميّ تضمين عممية بناء الصورة اإليجابّية في 
عداد لمذلك من   .ولمنظومة األداء كوادرتطوير وا 

يجابي، في آلّيات واستراتيجّيات يعتمد ىذا التصّور عمى مبدأ التغيير اإل التغيير اإليجـابي: .1
ومع عدٍد  1010المؤسسة الجامعّية التي تتوافق مع رؤية المممكة العربية السعودية 

 .من البرامج الوطنّية اليادفة لتعزيز الصورة اإليجابّية لمدولة
ىذا التصّور عمى مبدأ التشاركّية لدعم إقامة عبلقات تعاون وشراكة، يرتكز  التشـاركّية: .1

سواء بين المؤسسات الجامعّية المحمّية والعالمّية، أو بينيا وبين المراكز ومؤّسسات 
 المجتمع األخرى داخل المممكة أو خارجيا. 

بينيا ما فيتنافسية زايا يدعم التصور المقترح امتبلك الجامعات السعودية م التنافسية: .2
 عممّية بناء الصورة الذىنّية اإليجابّية. في
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 آلّيات تيفير التصّوز امُلكرتح:  

 أواًل ــ التدطيط: 

دراسة األجندات الفاعمة، وحصر ىداف و األتحديد رسم الخطط و يتّم في ىذه المرحمة      
في بناء الصورة  المنورةالجامعة اإلسبلمية بالمدينة  دورالفئات والشرائح المستيدفة، لتعزيز 

إلعداد الكوادر الذىنّية اإليجابّية لممممكة، والفئات المستيدفة، يمي ذلك وضع خطة زمنية 
 :فريق إشرافي لمقيام بالميام التاليةن يتكو و ، البشرية وتوفير المتطمبات المادّية والفنّية

 ن خبلل الجامعة.ة لبرامج بناء الصورة الذىنّية لمدولة ميّ ميظالتن ةالبلئح إعداد 
  لتنفيذ.اعوائق لمواجية وضع خطط بديمة دراسة الصعوبات والتحديات المحتممة و 
  ر واإلفادة من مخرجات التغذية الراجعةالتقويم المستمالمراجعة و العمل عمى. 

 ثاىيًا ــ التَيـئة: 

مكتب متخصص إنشاء ُيستحسن تكوين أو ؛ عمى أكمل وجو لتنفيذ ىذا التصّور المقترح    
، بحيث يتوّلى ىذا المكتب، ميام اإلشراف عمى يرتبط بمدير الجامعة مباشرةداخل الجامعة، 

وضع التشريعات والسياسات المنظمة لبرامج بناء الصورة الذىنّية واإلشراف عمييا ومتابعة 
دمات الخوتقديم االستشارات الفنّية و  وجيو بناء وتنظيم البرامج وتوزيع الميامتو  أدائيا.

تنسيق المقاءات الدورّية وتنظيم المنتديات والندوات داخل الجامعة ، و البحثية المختصة
صدار النشرات واألدلة والمطبوعات   حول موضوع بناء الصورة الذىنّية اإليجابّية لمدولة.وا 

نشاء قاعدة بيانات خاصة بالمراكز والجيات ذات العبلقة بميام واختصاصات المركز و  ا 
 الجيات المتعددة. مع ميام اإلشراف عمى الجوانب اإلدارّية والمادية والفنّية. معوالتواصل 

 ثالجًا ــ الّتـيفير:

 .ما تم تحديده في المرحمتين السابقتينالعممّي لتطبيق ىي الالمرحمة وتعّد ىذه  
 زابعـًا ــ الّتـكـويه:

خضاع وىي مرحمة يتم فييا تقييم وفحص لما تّم تنفيذه من ميام وأ     الممارسات عمال، وا 
الدورّية المستمرة، لتعزيز اإليجابّيات وتبلفي جوانب لممراجعة الخاصة باآلداء  التقاريرو 

 القصور ومعالجة الصعوبات.
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اإلسبلمّية بالمدينة المنورة، في لجامعة و يمكن تعزيز دور وميام ا؛ فإنّ وبناًء عمى ما تقّدم    
 البحـث العـمميأدوارىا في التدريس و  اإليجابّية لممممكة من خبللعممية بناء الصورة الذىنّية 

 . ، نموذج بوىمان وانجنيوف الرباعياألبعاد وعمى ضوء  خدمة المجتمع.و 
في ىذا الصدد، وىو موضح  القيام بو جامعةمدور الذي ُيمكن لملوقام الباحث بإعداد نموذج 

 : في الجدول التالي

دٗس 

 اىزبٍعخ

أثعبد 

 اىظ٘سح
 ثشاٍذ ٗأرْذاد ٍقتشحخ

 اىتذسٝس

اىجعذ 

 اى٘ظٞفٜ

 

إدساد ٍقشساد ٍشتشمخ ٍٗتخظظخ أٗ ٗحذاد تعيَّٞٞخ ضَِ ٍفشداد 

اىَقشساد اىذساسٞخ إلثشاص ٍنبّخ اىََينخ ٗدٗسٕب اىفبعو فٜ اىسبحخ 

اىذٗىٞخ ٗإسٖبٍبتٖب اإلّسبّّٞخ فٜ اىعبىٌ ٗ ٍقٍ٘بتٖب االقتظبدٝخ 

اىَتفشدح ، ٗسَعخ ٍْتزبتٖب اى٘طْٞخ  ٗاىتنْ٘ى٘رٞخ ٍٗنبّتٖب اىذْٝٞخ

ٍْٗظٍ٘خ اىجْٚ اىتحتٞخ اىَتنبٍيخ فٜ اىَزبالد اىَتعذدح. ٗمزىل إّزبصاتٖب 

اىتعيَّٞٞخ ٍٗب حققتٔ ٍِ تظْٞفبد ٍتقذٍخ فٜ ٍؤششاد اىتْبفسٞخ 

 اىذٗىّٞخ.

 اىجعذ

 اىَعٞبسٛ

 

تخظٞض حيقبد تعيَٞٞخ ىتْبٗه اإلّزبصاد ٗاىزٖ٘د اىَحيٞخ فٜ ٍزبالد 

 اىَسؤٗىٞخ االرتَبعٞخ ٗاىجٞئٞخ ثشنٍو خبص.

اىجعذ 

 اىزَبىٜ

 

 

 

ٍحت٘ٙ تعيَٜٞ إلثشاص اىّٖ٘ٝخ اى٘طّْٞخ ٗ اىشخظٞخ اىسع٘دٝخ ثَب  إفشاد

فٜ رىل اىعبداد ٗاىتقبىٞذ ٗاىقٌٞ اىَزتَعّٞخ اىَحيّٞخ األطٞيخ، ٗمزىل حقبفخ 

اىَنبُ ٍٗب تضخش ثٔ اىََينخ ٍِ أٍبمِ تبسٝخّٞخ ٗسٞبحّٞخ ٍٗعبىٌ طجٞعٞخ 

 رَبىّٞخ ٗش٘إذ عَشاّّٞخ ٗحضبسّٝخ ٗحقبفّٞخ.
عي

اى
ج 

ح
ىج
ا

ٜ
َ

 

اىجعذ 

 اى٘ظٞفٜ

 

ت٘رٞٔ ٍسبساد اىجحج اىعيَٜ ىتتْبٗه اىَقٍ٘بد ٗاإلّزبصاد  اىتٜ حققتٖب 

اىََينخ فٜ اىز٘اّت اىَختيفخ ٍخو اىز٘اّت اىسٞبسٞخ ٗاالقتظبدٝخ 

 ٗاىتقْٞخ ٗاىخذٍّٞخ. ٗاىعْبٝخ ثزبّت اىْشش اىعيَٜ ىٖزٓ اىذساسبد.

اىجعذ 

 اىَعٞبسٛ

 

دعٌ ٗت٘رٞٔ اىجبحخِٞ ىتْبٗه اإلّزبصاد ٗاىزٖ٘د اىَحيٞخ فٜ ٍزبالد 

اىَسؤٗىٞخ االرتَبعٞخ ثَب فٜ رىل تْفٞز دساسبد حبىخ ىيَشامض ٗاىزٖبد 

اى٘طْٞخ اىَتخظظخ ٗاىزَعٞبد اإلّسبّٞخ ٗاىَزتَعّٞخ. ٗتنخٞف تْظٌٞ 

اىْذٗاد ٗاىَؤتَشاد اىعيَٞخ ح٘ه ٕزٓ اىز٘اّت، ٗاىت٘سع فٜ ثشاٍذ 

٘أٍخ ٗاىششامبد ٗاالتفبقٞبد اىتعيَٞٞخ ٍع اىزبٍعبد ٗاىَشامض اىتعيَٞٞخ اىت

اىذٗىّٞخ اىَتَّٞضح، ٗمزىل إششاك اىجبحخِٞ اىَٖتَِٞ فٜ اىَيتقٞبد اىعبىَّٞخ 

 راد اىعالقخ ٍع تسيٞظ اىض٘ء عيٚ اإلّزبصاد اىَحيٞخ فٜ ٕزا اىَزبه. 
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دٗس 

 اىزبٍعخ

أثعبد 

 اىظ٘سح
 ثشاٍذ ٗأرْذاد ٍقتشحخ

اىجعذ 

 اىزَبىٜ

 

 

إرشاء اىجح٘ث اىنَّٞخ ٗاىْ٘عّٞخ اىتٜ تتْبٗه اىّٖ٘ٝخ اى٘طّْٞخ ٗأخالقٞبد 

اىَزتَع اىسع٘دٛ ٗاىَعبىٌ اىتبسٝخّٞخ ٗاىسٞبحّٞخ ٗاىحضبسّٝخ اىتٜ تضخش 

ثٖب اىََينخ، ٗعقذ ٗسش عَو ٗحيقبد عظف رْٕٜ ىتحذٝذ 

اىَ٘ض٘عبد اىتٜ َُٝنِ ثحخٖب فٜ ٕزا اىَزبه، ٗمزىل ىت٘رٞٔ إتَبً 

 ِ ىٖب، ٍع اىعْبٝخ ثْششٕب ٗإثشاصٕب ٗاإلفبدح ٍِ ّتبئزٖب.  اىذاسسٞ

ع
تَ

ز
ىَ

 ا
ٍخ

خذ
 

اىجعذ 

 اى٘ظٞفٜ

 

 

تْظٌٞ صٝبساد ٍٞذاّّٞخ ٗر٘الد ىيطيجخ اىذٗىِٞٞ اىذاسسِٞ ثبىزبٍعخ 

ىيَظبّع ٗاىششمبد اىشائذح، ٗاىَشامض اىجحخٞخ، ٗاىجْٞخ اىخذٍّٞخ 

ٞخ اىَتَٞضح. ٗعقذ ٗاىتنْ٘ى٘رٞخ ٗاىتعشٝف ثبىَْتزبد اى٘طْٞخ اىَحي

اتفبقبد ششامخ ثِٞ اىزبٍعخ ٗثِٞ ٕزٓ اىزٖبد فٜ ٍزبالد اىتذسٝت أٗ 

اىتط٘ٝش اىطالثٜ. ٗاىتفبعو ٍع اىَْبسجبد ٗاألّشطخ اى٘طْٞخ ٗإثشاصٕب 

ٍِ خاله سسبئو إعالٍّٞخ فبعيخ، ٗت٘فٞش اىَتطيجبد اىفْٞخ ٗاىَبدٝخ 

 ٗاىتنْ٘ى٘رّٞخ اىالصٍخ.

اىجعذ 

 اىَعٞبسٛ

 

ت٘حٞق ُعشٙ اىتعبُٗ ثِٞ اىزبٍعخ ٗثِٞ اىَشامض ٗاىٖٞئبد ٗاىزَعٞبد 

 ًٍ اىَحيٞخ اىَتخظظخ فٜ اىَسؤٗىٞخ االرتَبعٞخ ٗاىجٞئٞخ، ٍِ خاله حض

ٍِ اىجشاٍذ اىَٞذاّٞخ ٗاىتذسٝجٞخ ىيطيجخ. ٗإثشاص ٍب ٝستزذ ٍِ تط٘ساد 

ٍٗششٗعبد فٜ اىَزبالد اىتَْ٘ٝخ مبىضساعخ ٗاىظحخ ٗاىجٞئخ ٗغٞشٕب. 

مزىل تْفٞز صٝبساد ىيزَعٞبد األسشٝخ ٗاىظحّٞخ ٗاىخٞشّٝخ ٗاالرتَبعّٞخ ٗ

 عيٚ اختالف اختظبطبتٖب.

اىجعذ 

 اىزَبىٜ

 

 

إثشاص اىَْزضاد اىحضبسٝخ ٗاىَعبىٌ اىتبسٝخٞخ فٜ اىََينخ عجش ٗسبئو 

حسبثبد اىزبٍعخ ثَ٘اقع اىت٘اطو االرتَبعٜ.  اإلعالً اىزبٍعٜ ٗفٜ

ٗاىت٘سع فٜ تْفٞز اىجشاٍذ االرتَبعٞخ ضَِ اىخذٍبد اىَزتَعٞخ ثعَبدح 

خذٍخ اىَزتَع ٗاىتعيٌٞ اىَستَش ثبىزبٍعخ، ٗضَِ األّشطخ اىطالثٞخ اىتٜ 

تْفزٕب اىزبٍعخ، ثحٞج تشتَو عيٚ تنخٞف اىجشاٍذ ٗاىَسبثقبد ٗاىيقبءاد 

يجخ اىسع٘دِٝٞ ٗاىطيجخ اىذٗىِّٞٞ اىذاسسِٞ فٜ اىزبٍعخ، اىَشتشمخ ثِٞ اىط

ٗمزىل تْفٞز ىقبءاد ثِٞ اىطيجخ اىذٗىِّٞٞ ٗثِٞ ششائح ٍِ اىَزتَع 

اىسع٘دٛ، ىتعشٝف ٕؤالء اىطالة ٗإطالعٌٖ عيٚ قٌٞ ٗتقبىٞذ ٗحقبفخ 

اىَزتَع ٗعبداتٔ األطٞيخ ٗتشاثطٔ األسشٛ. ٗتْفٞز ر٘الد ٍٞذاّٞخ 

تبسٝخٞخ ٗاىسٞبحٞخ ٗاىزَبىٞخ اىتٜ تضخش ثٖب ىيتعشٝف ثبألٍبمِ اى

اىََينخ، ٍِٗ أٍخيخ تيل اىَ٘اقع فٜ ٍْطقخ اىَذْٝخ اىَْ٘سح: اىحشً 

اىْج٘ٛ ٗاىتعشٝف ثَشاحو عَبستٔ ٗطشصٓ اىَعَبسّٝخ اىفشٝذح، ٗمزىل 

تْفٞز صٝبساد ٍَبحيخ إىٚ اىَسبرذ ٗاألخشٙ ٍخو: ٍسزذ قجبء ـ ٍسزذ 

اىسٞبحّٞخ ٗاىطجٞعٞخ: ٍخو رجو أحذ ـ آحبس اىقجيتِٞ ٗغٞشَٕب، ٗاىَ٘اقع 

 اىعال ٍٗذائِ طبىح، ٗغٞش رىل ٍِ ٍ٘اقع.
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 متطلبات تطبيل التـصّوز املكرتح:

وجود من أىميا عوامل أساسّية عّدة ظافر التصّور المقترح تىذا يتطمب تطبيق  
وتوفير الموائح  وتحديث سّن التشريعات، و ومنّظم المدروسة بشكل عممي سميم خططالرادة و اإل 

بوضع معايير االعتمادات وتطوير منظومة متكاممة من البنية األساسّية البلزمة، مع العناية 
 لمتنفيذ ومراقبة اآلداء.محّددة ومؤشرات واضحة 

 :املعّوقات اليت تواجُ التصّوز املكرتح
عدم توفر االعتمادات المالّية الكافية والتي من أىميا قد تواجو التصّور عدٌد من المعوقات، 

، وعدم التوجو نحو البلزمة لتحقيق ىذا التصّوروالنقص في الكوادر البشرية والبنية التقنية 
 التجديد واالبتكار في بيئة العمل.

 :احللول املكرتحة ملواجَة املعّوقات 

   من الحمول المقترحة لمواجية المعوقات ما يمي: 
 الموائح والتشريعات البلزمة وتأىيل العناصر البشرية والكوادر األكاديمّية  تحديث

توفير الموارد المالّية والتقنية بنود ىذا التصور، مع العناية بالمؤىمة الكفيمة بإنجاح 
 .التي تدعم تطبيق ىذا التصّور

 وتأىيل الكوادر البشرّية واستقطاب الكوادر األكاديمّية المتخصصة التي من  إعداد
. مع االستفادة من نتائج الممكن أن تسيم عمى نحو أفضل في تحقيق ىذا التصّور

الدراسات العممّية التي تتمحور حول مساىمة المؤسسات التعميمّية ببناء الصورة 
عي داخل الوسط الجامعي وخارجو حول ىذا اإليجابّية لمدولة، واالىتمام بتنمية الو 

 الجانب من خبلل وسائل اإلعبلم.  
 اجلَات املشئولة عً تيفير التصوّز املكرتح 

لتنفيذ العناصر واألسس التي تقوم عمييا فكرة ىذا التصّور المقترح، فإن الجيات  
 :الرسمّية التي تساعد في تحقيق أفكار ىذا التصّور ىي التالي

  التعميم في المممكة العربية السعوديةوزارة. 
  والجيات أو الجامعات أو مع الوزارات التي تقيميا  شراكاتكافة الو الجامعة اإلسبلمية

 األخرى ذات العبلقة.
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 :األطساف املشتفيدة مً التصّوز املكرتح
 الجيات التي من الممكن أن تستفيد ىذا التصّور ىي: 

  العربية السعودية.وزارة التعميم في المممكة 
 في المممكة العربية  الجامعة اإلسبلمّية بالمدينة المنورة وكافة الجيات األكاديمّية

 .السعودية
 الدارسين في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة  الطمبة الجامعيين السعوديين واألجانب

 .المراحل الجامعية المختمفةفي 
 المعيدين والمحاضرين أعضاء ىيئة التدريس، ومن في حكميم من. 
  الجامعة الكوادر البشرية فياألعضاء اإلداريين: وتشمل. 
 العممّية والبحثّية: سواًء داخل الجامعات أو داخل المممكة وخارجيا المراكز. 
 فة.الثقاوزارة السياحة و وزارة اإلعبلم و  رةالوزارات والجيات ذات العبلقة، مثل: وزا 

 :لدزاسةتوصيات ا .6
 خبلل ما توّصمت لو الدراسة من نتائج؛ يوصي الباحث بما يمي:  من 
الجامعة اإلسبلمّية بالمدينة المنورة وبقية الجامعات تبنّي أواًل : النظر في إمكانية  

بما يعزز األدوار المأمولة منيا في اإلسيام الفاعل في بناء  ة لمتصّور المقترح لمدراسةيّ لمحما
 الصورة الذىنّية اإليجابّية لممممكة.

من خبلل في األوساط األكاديمّية تكريس الصورة الذىنّية اإليجابّية لمدولة ثانيًا :  
 المقررات واألنشطة الطبلبّية الموجية والبرامج التطويرّية.

الفعاليات والبرامج والمقاءات االجتماعية الموجية لطبلب المنح تكثيف  ثالثًا : 
)الطبلب الدوليين( الدارسين في الجامعة اإلسبلمّية ودمجيم في األوساط المجتمعّية المحمية 

طبلعيم عمى المنجزات الحضارّية.  وا 
سياماتيا  رابعًا :  تفعيل دور وسائل اإلعبلم الجامعي في إبراز مكانة المممكة وا 

 التاريخّية والوجيات السياحية والطبيعية ياالحضارية ومقومات يامنجزاتباإلنسانّية والتعريف 
  فييا.
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والمشاركة التوسع في مجاالت التبادل الطبلبي واستضافة الطبلب الدوليّين  خامسًا : 
وبناء الشراكات واالتفاقيات األكاديمّية مع الجامعات والمراكز التعميمّية لدولّية في الفعالّيات ا

 الرائدة والعريقة في العالم.
ة بصفة منتظمة وتوجيو العمميّ والمؤتمرات المنتديات المعارض و تنظيم سادسًا :  

 .صمة ببناء الصورة الذىنّية لمدولةالباحثين لتناول الموضوعات ذات ال
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 09تم االسترجاع في  ــ نبذة عن الجامعةــ  موقع الجامعة الرسمي(. 9191الجامعة اإلسالمية، )
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واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى طالب المنح (. 9107الجهني، عبدالرحمن عمي.)

. مجمة البحث العممي في التربية .بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة وعالقته بتحصيمهم الدراسي
 مصر.جامعة عين شمس. . كمية البنات لآلداب والعموم والتربية. 1(. ج08ع)

صورة الواليات المتحدة األمريكية (. 9108الجواري، ناهض فاضل زيدان، وعبد، محمد حامد.) 
الجامعة العراقية. العدد  -. مجمة مداد اآلداب: كمية اآلداب دراسة مسحية -لدى طمبة الجامعات العراقية

0(04 .)607-658. .العراق 
لمجامعة المستنصرية لدى طمبة (. الصورة الذهنية 9105الحياني، نعمان، وخمف، حذيفة.)

 .97-0(. 71. الجامعة المستنصرية. العدد)كمية اآلداب ،مجمة آداب المستنصرية .الثانوية العامة
 العراق.

الصورة الذهنية لجامعة القصيم ودورها في  .( 9101دويدار، محمود، والمرشدي، خالد. ) 
. منشورات جامعة القصيم. المممكة العربية تشكيل وبناء العالقة االستراتيجية مع جمهور المستفيدين

 السعودية.
(. الصورة الذهنية لمعمم والعمماء لدى طمبة التعميم األساسي 9106الزعانين، جمال عبدربه، ) 

 . رسالة الخميج العربي. 17( س 041ع ) .رات بمحافظات غزةالعميا وعالقتها ببعض المتغي
أثر الدور الذي تؤديه الشرطة في بناء صورتها الذهنية (. 9105الزميمي، أيمن عبد الرؤوف.)

 . الجامعة اإلسالمية بغزة. فمسطين.غير منشورة( رسالة ماجستير) .من وجهة نظر لجان اإلصالح
. البحث العممي: األسس النظرية والتطبيقية والتقنية الحديثة مناهج(. 9109الشربيني، زكريا.) 

 مصر. . الطبعة األولى. دار الفكر العربي . القاهرة
. األكاديمية تكوين الصورة الذهنية لمشركات ودور العالقات العامة فيها(. 9119الشيخ، صالح.)

 السورية الدولية. دمشق. سوريا. 

https://www.iu.edu.sa/uploads/files
https://www.iu.edu.sa/uploads/files
https://www.iu.edu.sa/uploads/files
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. مكتبة الفالح لمنشر 0. ط اإلعالم وصناعة الصور الذهنية وسائل(. 9115صالح، سميمان. )
 والتوزيع. الكويت.

(. صورة المرشد 9109طشطوش، رامي؛ والمؤمني، فواز؛ والشقران، حنان؛ والمقداد، قيس.)
. ع مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربويةالنفسي لدى طمبة كمية العموم التربوية في جامعة اليرموك. 

 معة الممك خالد. المممكة العربية السعودية.(. جا90)
دور الجامعات في بناء الصورة الذهنية (. 9191العنزي، عبدالعزيز بن مطير بن سميمان.)

 . )رسالة دكتوراة غير منشورة(. جامعة الممك سعود. الرياض.لممممكة العربية السعودية: تصور مقترح
المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية لمحزب  العوامل(. 9105العيساوي، نجم عبد خمف. )

) رسالة ماجستير غير منشورة  .السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان
 (. جامعة الشرق األوسط. األردن.

. مركز الدراسات الصورة الذهنية لرجل المرور في المجتمعات العربية(. 9104الكردي، خالد. )
 .جامعة نايف العربية لمعموم األمنية. الرياض. والبحوث

(. الصورة الذهنية لممرشد الطالبي كما يدركها طالب المنح 9108المقماني، غالي بن دهيران. )
مير سطام بن أل(. جامعة ا0. ع )1. المجمد مجمة العموم التربويةبالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. 
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